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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Considerações gerais
A presente proposta legislativa relativa ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) no âmbito do segundo pilar contém 
abordagens promissoras para enfrentar os desafios ambientais da UE, através da criação e do 
reforço de incentivos para praticar uma agricultura mais sustentável. O novo regulamento 
deve dotar os Estados-Membros dos instrumentos adequados para enfrentar os desafios 
ambientais, sociais e económicos. Muitas das medidas propostas contribuiriam para o 
combate à perda de biodiversidade e à erosão do solo e para uma melhoria da qualidade das 
águas subterrâneas. A reforma em curso não deve, de forma alguma, tornar-se uma 
oportunidade perdida para operar mudanças substanciais, a expensas não só do ambiente, mas 
também dos agricultores e dos contribuintes da UE. O segundo pilar é, por conseguinte, 
particularmente importante. Os Estados-Membros devem ser apoiados na elaboração de 
medidas bem concebidas, que, de uma forma proativa, devem atender às necessidades das 
comunidades rurais.

Provisão de bens públicos
A agricultura e as zonas rurais são chamadas a intensificar os seus esforços para cumprir os 
objetivos climáticos e energéticos e a estratégia para a biodiversidade. Neste contexto, terá de
ser dado apoio aos agricultores, que juntamente com os silvicultores são os principais gestores 
das terras, uma vez que os preços de mercado não refletem a provisão desses bens públicos.

Despesa mínima para o ambiente
É necessário haver uma despesa mínima obrigatória no que respeita às medidas ambientais 
em áreas rurais, incluindo as medidas agroambientais e climáticas, Natura 2000, bem como os 
projetos associados à execução da Diretiva-Quadro Água e à agricultura biológica. É 
imperativo que as medidas ecológicas e as medidas associadas relativas à agricultura 
biológica e ao ambiente ocupem um lugar prioritário nos programas de desenvolvimento rural 
da UE. A despesa mínima em questão será, a longo prazo, útil a todos os cidadãos da UE e à 
sociedade no seu todo.

Agricultura biológica e zonas agrícolas de elevado valor natural («High nature value 
farming»)
A agricultura biológica e as zonas agrícolas de elevado valor natural têm evidenciado 
sucessos consideráveis em termos de sustentabilidade e devem, por conseguinte, ser 
horizontalmente apoiadas através de uma combinação de medidas. A agricultura biológica 
tem revelado a potencialidade de propiciar estabilidade económica, bem como efeitos 
ecológicos positivos, dos quais fazem parte a proteção e valorização da biodiversidade, a 
qualidade do solo e da água, a proteção do clima e uma utilização mais eficiente dos recursos 
naturais. O apoio da agricultura biológica, em especial, pode criar empregos, bens públicos e 
aumentar a oferta de alimentos de elevada qualidade.

A ausência de financiamento para a gestão de riscos em detrimento da sustentabilidade
O objetivo do segundo pilar consiste no desenvolvimento sustentável das zonas rurais, 
contribuindo para um setor agrícola da União que seja «mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial para o clima, mais resistente às alterações climáticas 
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e mais inovador». Esta meta é incompatível com as medidas para o financiamento da gestão 
de riscos. A estabilização dos rendimentos já se encontra regulada no primeiro pilar, de forma 
a não haver necessidade de repetir o mesmo no segundo pilar. Caso haja necessidade de 
medidas especiais em matéria de gestão de riscos, as mesmas devem ser estipuladas no 
primeiro pilar. No âmbito da gestão de riscos, o risco de escoamento de recursos importantes 
para o ambiente e para e o desenvolvimento no setor dos seguros é demasiado elevado.

Promoção do desenvolvimento rural não só na agricultura
O desenvolvimento da infraestrutura local e dos serviços básicos locais em zonas rurais é 
fulcral para contrariar tendências de migração. Isto inclui a ampliação dos equipamentos para 
cuidados e prevenção na área da saúde, que poderiam melhorar o acesso aos serviços de saúde 
regionais. Na aceção da «Estratégia Europa 2020», tal procedimento promove igualmente a 
criação de postos de trabalho de qualidade (pessoal médico, farmacêutico, de enfermagem, 
etc.), criando, assim, mais emprego, em geral.



PA\897320PT.doc 5/57 PE486.102v01-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 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 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

Justificação

Muitas espécies autóctones estão ameaçadas na Europa. Os ecossistemas agrícolas estáveis e 
a biodiversidade são fundamentais para a produção de alimentos e para uma boa gestão do 
espaço rural na Europa. A política agrícola e de desenvolvimento rural é uma das principais 
áreas políticas através das quais a estratégia da UE para a biodiversidade deve ser 
implementada. Para preservar a biodiversidade e garantir a resistência a longo prazo dos 
nossos sistemas alimentares e agrícolas é fundamental que a estratégia para a biodiversidade 
seja claramente reconhecida como uma prioridade.
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Alteração 2

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 e a resposta aos desafios 
ambientais. Os subprogramas temáticos 
devem igualmente ser utilizados para 
permitir a reestruturação de setores 
agrícolas com um impacto importante no 
desenvolvimento das zonas rurais, sem 
gerar repercussões sociais e ambientais 
negativas. 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.

Or. en

Justificação

A manutenção da agricultura de elevado valor natural é um objetivo da UE comum às 
políticas de desenvolvimento rural e biodiversidade. No entanto, para poder manter a 
agricultura de elevado valor natural, é necessária uma nova abordagem. O objetivo deve 
consistir no estabelecimento de uma estratégia consistente e eficaz para a manutenção da 
agricultura de elevado valor natural na UE. Os desafios representados pelo elevado valor 
natural não estão apenas relacionados com o ambiente, mas também com o facto de estes 
sistemas agrícolas serem muito vulneráveis, tanto do ponto de vista económico como social. 
Se conseguirmos bons apoios para o elevado valor natural, poderemos salvar muitos 
agricultores do encerramento da sua atividade e manter muito mais pessoas nas zonas rurais.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo nos domínios do lazer e da 
cultura, a renovação de aldeias e as 
atividades destinadas à recuperação e 
valorização do património cultural e 
natural das aldeias e das paisagens rurais 
constituem elementos essenciais de 
qualquer esforço destinado a realizar o 
potencial de crescimento e a promover o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais. Por conseguinte, importa conceder 
apoio a operações com este objetivo, 
nomeadamente as respeitantes ao acesso às
tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, quando tais 
planos existam, elaborados por um ou 
vários municípios rurais. A fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
União em matéria de clima, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado, no respeitante à definição dos 
tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
apoio.

(24) O desenvolvimento de infraestruturas 
e serviços básicos locais nas zonas rurais, 
incluindo equipamentos para cuidados e 
prevenção na área da saúde, os domínios 
do lazer e da cultura, a renovação de 
aldeias e as atividades destinadas à 
recuperação e valorização do património 
cultural e natural das aldeias e das 
paisagens rurais constituem elementos 
essenciais de qualquer esforço destinado a 
realizar o potencial de crescimento e a 
promover o desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais. Por conseguinte, importa 
conceder apoio a operações com este 
objetivo, nomeadamente as respeitantes ao 
acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação e o desenvolvimento das 
ligações de alto débito rápidas e 
ultrarrápidas. Em consonância com estes 
objetivos, convém incentivar o 
desenvolvimento de serviços e de 
infraestruturas que contribuam para a 
inclusão social e a inversão das tendências 
de declínio social e económico e de 
despovoamento das zonas rurais. A fim de 
obter a máxima eficácia deste apoio, as 
operações abrangidas devem ser 
executadas de acordo com os planos de 
desenvolvimento dos municípios e dos 
respetivos serviços básicos, como, por 
exemplo, a ampliação dos equipamentos 
para cuidados e prevenção na área da 
saúde, quando tais planos existam, 
elaborados por um ou vários municípios 
rurais. A fim de assegurar a coerência com 
os objetivos da União em matéria de clima, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, no respeitante à definição 
dos tipos de infraestruturas de energia 
renovável que podem ser elegíveis para 
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apoio.

Or. de

Justificação

Como previsto na estratégia «Europa 2020», podem ser criados postos de trabalho de 
qualidade (pessoal médico, farmacêutico, de enfermagem, etc.), aumentando, assim, a taxa de 
emprego. Além disso, esta proposta garante o acesso regional às instituições de saúde.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A fim de preservar e reforçar a 
biodiversidade nas zonas rurais, é 
necessário que o desenvolvimento rural 
contribua para uma devida 
implementação da rede Natura 2000, 
através da criação de ferramentas 
específicas para a definição de práticas de 
gestão e implementação de projetos, 
incluindo infraestruturas específicas 
(investimentos não-produtivos).

Or. en

Justificação

Para a melhoria da biodiversidade nas zonas rurais é fundamental que o desenvolvimento 
rural contribua para uma plena implementação da rede Natura 2000 e que o RDR assuma 
responsabilidades pela sua parte da rede. É necessária uma coordenação com os programas 
estruturais (FEDER, FC) e o programa LIFE, de modo a garantir a sua complementaridade e 
uma resposta a todas as necessidades da rede Natura 2000.

Alteração 5

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 

(25) A silvicultura é uma parte integrante 
do desenvolvimento rural e o apoio a uma 
utilização das terras sustentável e não 



PA\897320PT.doc 9/57 PE486.102v01-00

PT

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 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 

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. O apoio deve 
evitar distorções da concorrência, ser 
neutro em termos de mercado e coerente 
com os objetivos ambientais. Os planos de 
gestão florestal, incluindo aspetos 
relativos à biodiversidade, devem ser 
aplicados a todas as florestas 
beneficiárias de fundos no âmbito de 
programas de desenvolvimento rural. 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, que 
devem ir além das estradas e tanques de
água; devem ser incluídas práticas 
tradicionais modernizadas. Todas as 
medidas de prevenção devem ser 
integradas obrigatoriamente no capítulo 
de proteção de qualquer plano 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. O apoio às medidas florestais 
deve ser condicionado ao cumprimento de 
boas práticas florestais. A fim de 
assegurar que a florestação das terras 
agrícolas está de acordo com os objetivos 
da política ambiental, deve ser delegado na 
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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.

Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, no respeitante à definição de 
certos requisitos mínimos ambientais. Para 
esse efeito, deve assegurar que qualquer 
primeira florestação seja adaptada às 
condições locais e compatível com o 
ambiente, promova a biodiversidade e seja
proibida em zonas de pastagens 
seminaturais.

Or. en

Justificação

Os planos de gestão florestal que incluam aspetos de biodiversidade são fundamentais para 
garantir que a gestão florestal se faz de forma sustentável. É fundamental que a ação 
preventiva não se limite à procura de respostas reativas para a questão da proteção floresta. 
É importante que só as práticas sustentáveis de gestão florestal sejam objeto de apoios. 
Finalmente, uma vez que se têm registado muitos problemas, é necessário que as 
salvaguardas fundamentais estejam já incluídas no regulamento de base.

Alteração 6

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 

(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 
bens e serviços públicos ambientais por 
parte da sociedade. Estes pagamentos 
devem incentivar ainda mais os 
agricultores e outros gestores de terras a 
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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 específicas.

servir a sociedade no seu conjunto através 
da introdução ou manutenção de práticas 
agrícolas que contribuam para a atenuação 
das alterações climáticas relacionadas com 
o solo 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, da biodiversidade 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 específicas, pagamentos a 
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título da rede Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água, investimentos que 
promovam a resistência e o valor 
ambiental dos ecossistemas florestais, dos 
serviços silvoambientais e climáticos e a 
conservação das florestas. Deve ser 
prestada especial atenção à transição 
entre os compromissos agroambientais e 
climáticos atuais e futuros assumidos por 
agricultores e gestores agrícolas, tendo 
em conta a alteração da linha de base.

Or. en

Justificação

Atualmente existe já uma disposição de caráter obrigatório no sentido de manter uma taxa de 
despesa mínima de 25 %. Por conseguinte, é importante aumentar a despesa mínima de 25 % 
para 35 %. A linha de base é a «base» legal a partir da qual se podem calcular os 
pagamentos no segundo pilar. É, portanto, importante, que se adotem medidas no segundo 
pilar que vão mais além dos requisitos tanto da condicionalidade como da ecologização 
(evitando pagamentos duplos). Uma vez instituída a ecologização, muda a linha de base, pelo 
que é importante que os compromissos agroambientais e climáticos vão mais além da linha 
de base.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atualmente, os agricultores estão 
cada vez mais expostos a riscos 
económicos e ambientais em 
consequência das alterações climáticas e 
da maior volatilidade dos preços. Neste 
contexto, a gestão eficaz dos riscos 
assume uma importância acrescida para 
os agricultores. Por conseguinte, devia ser 
criada uma medida de gestão de riscos 
para ajudar os agricultores a enfrentar os 
riscos mais comuns com que se 
defrontam. Assim, esta medida deve 
contribuir para cobrir os prémios de 
seguro de colheitas, de animais e de 
plantas pagos pelos agricultores, bem 
como para criar fundos mutualistas e as 

Suprimido
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compensações pagas por estes fundos aos 
agricultores pelas perdas sofridas na 
sequência de surtos de doenças dos 
animais ou das plantas ou de incidentes 
ambientais. Esta medida deve também 
abranger um instrumento de estabilização 
dos rendimentos, sob a forma de um 
fundo mutualista, destinado a apoiar os 
agricultores que se defrontam com uma 
redução significativa dos seus 
rendimentos. Para assegurar a igualdade 
de tratamento dos agricultores em toda a 
União, a não-distorção da concorrência e 
o respeito das obrigações internacionais 
da União, há que prever condições 
específicas para a concessão do apoio no 
âmbito destas medidas. 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 da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de incluir no segundo pilar medidas suplementares de apoio do 
rendimento contra riscos, uma vez que o primeiro pilar inclui já um apoio ao rendimento de 
base. A ser necessária, a inclusão de medidas de gestão de riscos nos textos legais deve ter 
lugar no primeiro pilar. A finalidade do segundo pilar é apoiar e incentivar os agricultores a 
aumentar a resistência ambiental, social e económica das suas explorações e comunidades. 
Por conseguinte, a introdução de tais medidas seria desapropriada.

Alteração 8

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 

(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 
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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.

ligar em rede os grupos operacionais, os 
serviços de aconselhamento, as ONG 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.

Or. en

Justificação

Para que esta Parceria Europeia para a Inovação resulte, é fundamental que as 
Organizações Não Governamentais tenham iguais condições de acesso e intervenção na rede. 
Não há, portanto, qualquer razão para não as referir claramente no texto logo à partida.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura, com especial incidência nos 
seguintes domínios:

(3) Promover a organização de cadeias 
alimentares na agricultura, com especial 
incidência nos seguintes domínios:

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

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

b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas;

Or. en

Justificação

Não há necessidade de incluir no segundo pilar medidas suplementares de apoio contra 
riscos, uma vez que o primeiro pilar inclui já um apoio ao rendimento de base. A ser 
necessária, a inclusão de medidas relativas a gestão de riscos nos textos legais deve ter lugar 
no primeiro pilar. É importante sublinhar que o quarto objetivo se destina a criar bens e 
serviços públicos ambientais.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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, com especial incidência 
na criação de bens e serviços públicos 
ambientais nos seguintes domínios:

Or. en

Justificação

Não há necessidade de incluir no segundo pilar medidas suplementares de apoio contra 
riscos, uma vez que o primeiro pilar inclui já um apoio ao rendimento de base. A ser 
necessária, a inclusão de medidas relativas a gestão de riscos nos textos legais deve ter lugar 
no primeiro pilar. É importante sublinhar que o quarto objetivo se destina a criar bens e 
serviços públicos ambientais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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) Melhoria da eficiência e da 
sustentabilidade na utilização da energia 
no setor agrícola e na indústria alimentar;

Or. de
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 - ponto 6 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promoção do acesso aos 
equipamentos para cuidados e prevenção 
na área da saúde.

Or. de

Justificação

Como previsto na estratégia «Europa 2020», podem criar-se postos de trabalho de qualidade 
(pessoal médico, farmacêutico, de enfermagem, etc.), aumentando, assim, a taxa de emprego. 
Além disso, esta proposta garante o acesso regional às instituições de saúde.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

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

Or. de

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) responder aos desafios ambientais;

Or. en

Justificação

Os desafios ambientais que ameaçam o setor alimentar e agrícola europeu, tal como 
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explicitados nas prioridades 4 e 5 da União, devem ser claramente assinalados aos 
Estados-Membros, encorajando-os a adotar um subprograma de alterações ambientais, para 
fazer face aos crescentes problemas relativos à preservação e melhoria da biodiversidade, 
proteção das massas de água, solos saudáveis, etc.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) sistemas agrícolas de elevado valor 
natural;

Or. en

Justificação

Os desafios ambientais que ameaçam o setor alimentar e agrícola europeu, tal como 
explicitados nas prioridades 4 e 5 da União, devem ser claramente assinalados aos 
Estados-Membros, encorajando-os a adotar um subprograma de alterações ambientais, para 
fazer face aos crescentes problemas relativos à preservação e melhoria da biodiversidade, 
proteção das massas de água, solos saudáveis, etc.

Alteração 17

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 e de ambiente e 
deve ter como base toda a legislação e 
dados ambientais existentes. 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;

Or. en
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Justificação

Sem uma análise SWOT aprofundada, é mais difícil estabelecer medidas específicas. Além 
disso, a Comissão Europeia considera que a não-aplicação adequada da legislação 
ambiental representa, anualmente, para a UE 50 mil milhões de euros em custos para a 
saúde e ambiente. A preservação e a promoção da agricultura de elevado valor natural são 
fundamentais para a consecução dos objetivos em termos de biodiversidade, mesmo fora das 
áreas da rede Natura 2000, devendo, portanto, ser explicitamente mencionadas.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para as prioridades da União 
em matéria de desenvolvimento rural que 
constam do programa, na sequência lógica 
da avaliação ex ante referida na alínea a) e 
da análise referida na alínea b);

i) Estão previstas combinações pertinentes 
de medidas para cada uma das prioridades 
da União em matéria de desenvolvimento 
rural que constam do programa, na 
sequência lógica da avaliação ex ante 
referida na alínea a) e da análise referida na 
alínea b), para fazer face a alterações 
ambientais e climáticas de importância 
global; os Estados-Membros devem ter em 
consideração as medidas estabelecidas 
nos artigos 29.º, 30.º, 31.º, 34.º e 35.º do 
presente regulamento na elaboração do 
seu programa de desenvolvimento rural;

Or. en

Justificação

As prioridades 4 e 5 da União refletem claramente a necessidade de uma mudança radical 
nas práticas agrícolas europeias no sentido de uma via mais sustentável no futuro. É, 
portanto, fundamental que as medidas no âmbito agroambiente e clima, agricultura 
biológica, Natura 2000, Diretiva-Quadro Água e bem-estar dos animais sejam medidas 
obrigatórias em todos os programas de desenvolvimento rural da UE, de modo a promover, 
de forma abrangente, a qualidade ecológica e a assegurar a competitividade e a 
sustentabilidade económica nos e entre os Estados-Membros.
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Alteração 19

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;

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

Or. en

Justificação

Sem uma análise SWOT aprofundada, é mais difícil estabelecer medidas específicas. Além 
disso, a Comissão Europeia considera que a não-aplicação adequada da legislação 
ambiental representa, anualmente, para a UE 50 mil milhões de euros em custos para a 
saúde e ambiente. A preservação e a promoção da agricultura de elevado valor natural são 
fundamentais para a consecução dos objetivos em termos de biodiversidade, mesmo fora das 
áreas da rede Natura 2000, devendo, portanto, ser explicitamente mencionadas.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012] e os resultados das 
consultas aos parceiros;

o) A designação dos parceiros referidos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º [CSF/2012], informações 
pormenorizadas sobre o modo como foi 
implementado o Código de Conduta 
Europeu, que define objetivos e critérios 
de apoio à implementação da parceria 
referida no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012], informações 
pormenorizadas sobre o modo como 
foram organizados os processos de 
consulta (instrumentos, tempo concedido 
para consulta) e os resultados das 
consultas aos parceiros;
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Or. en

Justificação

É importante que os Estados-Membros demonstrem que a implementação do princípio de 
parceria é transparente e se baseia em princípios sólidos. O Código de Conduta Europeu é 
uma boa referência para assegurar que todas as partes intervenientes tiveram igual 
oportunidade de participação. Por conseguinte, os Estados-Membros devem tornar públicos 
os instrumentos e calendários de consulta. Esta transparência ajudará a garantir que a 
consulta foi devidamente levada a cabo.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1– alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) Os Estados-Membros devem manter 
o apoio, pelo menos, ao mesmo nível que 
no período de programação 2007-2013 e 
devem utilizar, pelo menos, 35 % da 
contribuição total do FEADER dedicada 
a cada programa de desenvolvimento 
rural para atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas e à 
gestão sustentável dos solos, através dos 
pagamentos a título da medida 
agroambiente e clima, da medida 
agricultura biológica e de Natura 2000 e 
da Diretiva-Quadro Água, dos 
pagamentos a favor das zonas sujeitas a 
condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, dos 
investimentos para melhoria da 
resistência e valor ambiental dos 
ecossistemas florestais, serviços 
silvoambientais e climáticos e 
conservação das florestas.

Or. en

Justificação

No atual período de programação, temos já um nível mínimo de despesa de 25 % para o eixo 
2, que não deve apenas ser mantido, mas aumentado para um nível mínimo de despesa de 
35 %. Todas as medidas ambientais específicas (agroambiente e clima, agricultura biológica, 
Natura 2000, Diretiva-Quadro Água, ambiente florestal, etc.) devem ser incluídas; no 
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entanto, as medidas ambientais não-específicas (zonas menos favorecidas) não devem ser 
tidas em consideração.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1– alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) A superfície mínima das explorações 
florestais para as quais os apoios estão 
condicionados à apresentação de um 
plano de gestão florestal ou instrumento 
equivalente e o conjunto de medidas de 
biodiversidade a incluir no plano de 
gestão florestal.

Or. en

Justificação

Para um alinhamento com a estratégia da UE para a biodiversidade, deve ser claramente 
comunicado no programa de desenvolvimento rural qual é a dimensão mínima que uma 
exploração florestal deve ter para que os apoios sejam condicionados à apresentação de um 
plano de gestão florestal. Deve igualmente ficar claro quais as medidas de biodiversidade 
que devem ser incluídas no plano de gestão florestal.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a eficiência dos serviços de aconselhamento agrícola, deve existir em 
todos os Estados-Membros acesso a toda a informação, de modo a facilitar a aquisição de 
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práticas agrícolas mais sustentáveis. A agricultura biológica está em boa posição para 
ultrapassar os requisitos ambientais e climáticos e conduzir a uma produção agrícola 
sustentável. Uma vez que a conversão para a agricultura biológica é um dos compromissos 
principais e exige uma nova especialização, a agricultura biológica deve, pelo menos, ser 
explicitamente reconhecida no sistema de aconselhamento agrícola.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a eficiência dos serviços de aconselhamento agrícola, deve existir em 
todos os Estados-Membros acesso a toda a informação, de modo a facilitar a aquisição de 
práticas agrícolas mais sustentáveis. A agricultura biológica está em boa posição para 
ultrapassar os requisitos ambientais e climáticos e conduzir a uma produção agrícola 
sustentável. Uma vez que a conversão para a agricultura biológica é um dos compromissos 
principais e exige uma nova especialização, a agricultura biológica deve, pelo menos, ser 
explicitamente reconhecida no sistema de aconselhamento agrícola.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 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, o 
desempenho ambiental e a atividade 
económica da agricultura biológica, pelo 
menos, referida no Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, e das pequenas explorações 
agrícolas conforme definidas pelos 
Estados-Membros e, pelo menos, das 
explorações agrícolas que participam no 
regime dos pequenos agricultores referido 
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no título V do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012; ou

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a eficiência dos serviços de aconselhamento agrícola, deve existir em 
todos os Estados-Membros acesso a toda a informação, de modo a facilitar a aquisição de 
práticas agrícolas mais sustentáveis. A agricultura biológica está em boa posição para 
ultrapassar os requisitos ambientais e climáticos e conduzir a uma produção agrícola 
sustentável. Uma vez que a conversão para a agricultura biológica é um dos compromissos 
principais e exige uma nova especialização, a agricultura biológica deve, pelo menos, ser 
explicitamente reconhecida no sistema de aconselhamento agrícola.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

- as características específicas do produto, 
ou

- as características específicas do produto, 
ou

- os métodos específicos agrícolas ou de 
produção, ou

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

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

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

Or. de
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos em ativos corpóreos Investimentos em ativos corpóreos com 
vista à produção sustentável, saudável, 
respeitadora do clima e do bem-estar 
animal

Or. de

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorem o desempenho geral da 
exploração agrícola;

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

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Incidam em infraestruturas 
respeitadoras do ambiente, relacionadas 
com o desenvolvimento e a adaptação da 
agricultura, nomeadamente o acesso a 
terras agrícolas e florestais, o 
emparcelamento e o melhoramento de 
terras, o fornecimento de energia e a gestão 
dos recursos hídricos, em conformidade 
com as prioridades 4 e 5; ou

Or. en
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O apoio no âmbito desta medida é 
limitado às taxas máximas fixadas no 
anexo I. Estas taxas máximas podem ser
aumentadas no caso dos jovens 
agricultores, dos agricultores biológicos e 
agricultores e gestores de terras que 
invistam ativamente na consecução dos 
objetivos 4 e 5, dos investimentos coletivos 
e projetos integrados que envolvam apoios 
ao abrigo de várias medidas, dos 
investimentos em zonas sujeitas a 
condicionantes naturais significativas em 
conformidade com o artigo 33.º, n.º 3, e 
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de apoio fixadas no anexo I. Contudo, a 
taxa máxima de apoio combinado não pode 
ser superior a 90 %.

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

Or. en

Justificação

As medidas que afetam áreas fundamentais definidas nas prioridades 4 e 5 da União sobre o 
ambiente e o clima, e, mais concretamente, a agricultura biológica, devem poder receber 
taxas de apoio mais elevadas, até 20 %, para investimentos em ativos corpóreos. É 
importante que os agricultores que respondem proativamente à pressão dos desafios 
ambientais e climáticos beneficiem, para isso, de taxas de apoio mais elevadas e que a União 
mostre que as suas prioridades reais são o ambiente e o clima.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os investimentos em terrenos silvícolas, em particular, podem ter um impacto muito negativo 
na biodiversidade.
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Sejam investimentos não produtivos 
ligados ao cumprimento de compromissos 
assumidos no domínio agroambiental e 
silvoambiental, à conservação da 
biodiversidade das espécies e do habitat, à 
agricultura biológica e à proteção dos 
animais, 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; incluem-se também 
os investimentos em sistemas de qualidade 
especiais, na aceção do artigo 17.º.

Or. de

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem ter em 
consideração as condições sociais e 
ambientais das zonas visadas antes de pôr 
em prática esta medida.

Or. en

Justificação

Esta medida sobre o desenvolvimento das explorações e empresas agrícolas vai 
provavelmente ser usada para restruturar muitas empresas agrícolas e zonas rurais em toda 
a Europa. Para assegurar um desenvolvimento social, ecológica e economicamente 
responsável das explorações e empresas agrícolas, que aumente a viabilidade económica, 
respeite o ambiente e promova a coesão social, os Estados-Membros devem considerar 
seriamente os impactos sociais e ambientais de uma tal restruturação.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes;

d) Os investimentos na criação, melhoria 
ou desenvolvimento dos serviços básicos 
locais para a população rural, incluindo nos 
domínios do lazer e da cultura, e as 
infraestruturas correspondentes, em 
especial os equipamentos para cuidados e 
prevenção na área da saúde;

Or. de

Justificação

Como previsto na estratégia «Europa 2020», podem criar-se postos de trabalho de qualidade 
(pessoal médico, farmacêutico, de enfermagem, etc.), aumentando, assim, a taxa de emprego. 
Além disso, esta proposta garante o acesso regional às instituições de saúde.

Alteração 36

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. Contudo, os programas de 
desenvolvimento rural podem prever 
derrogações específicas a esta regra para os 
investimentos em banda larga, em
equipamentos para cuidados e prevenção 
na área da saúde 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.

Or. de

Justificação

Como previsto na estratégia «Europa 2020», podem criar-se postos de trabalho de qualidade 
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(pessoal médico, farmacêutico, de enfermagem, etc.), aumentando, assim, a taxa de emprego. 
Além disso, esta proposta garante o acesso regional às instituições de saúde.

Alteração 37

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 
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, exceto para a 
biomassa, o biogás e os agrocombustíveis 
de produção não sustentável. 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

Justificação

Ao longo dos últimos anos, muitas provas adicionais vieram demonstrar que a produção em 
grande escala de biomassa e agrocombustíveis pode ser não sustentável. Por conseguinte, é 
importante realçar que nem todos os projetos de produção em grande escala de energias 
renováveis são benéficos ou sustentáveis.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Aumento da biodiversidade nas zonas 
rurais
1. O apoio no âmbito desta medida incide 
sobre:
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a) a elaboração e atualização de planos de 
proteção e gestão relativos a sítios 
NATURA 2000 e outros locais de elevado 
valor natural, incluindo planos de 
proteção de espécies ligados a zonas 
rurais;
b) estudos, ações de sensibilização 
ambiental e investimentos associados a 
ações de sensibilização ambiental ou à 
conservação, recuperação e valorização 
de elementos do património natural, como 
a recuperação e promoção de rios e outras 
estruturas lineares e contínuas ou das 
suas funções como trampolins essenciais 
para a migração, dispersão e variação 
genética das espécies selvagens.
2. Os investimentos a título do n.º 1, 
alínea b), são elegíveis para efeitos de 
apoio se as operações mais relevantes 
forem implementadas de acordo com 
planos de gestão ou outros planos de 
proteção da natureza e se esses 
investimentos estiverem claramente em 
sintonia com os objetivos que estão na 
base da estratégia da União para a 
biodiversidade até 2020.

Or. en

Justificação

A Natura 2000, as zonas agrícolas de elevado valor natural e a Diretiva-Quadro Água 
requerem medidas específicas, com as quais se podem pôr em prática projetos de 
implementação dos requisitos estabelecidos pela União através da estratégia para a 
biodiversidade e a Diretiva-Quadro Água.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos no desenvolvimento das 
zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas

Investimentos no desenvolvimento das 
zonas florestais ambientalmente 
sustentáveis e na melhoria da viabilidade 
das florestas



PA\897320PT.doc 31/57 PE486.102v01-00

PT

Or. de

Alteração 40

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 ambientalmente sustentáveis;

Or. de

Alteração 41

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 
ambientalmente sustentáveis;

Or. de

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

e) Os investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização dos produtos florestais.

e) Os investimentos em tecnologias 
florestais ambientalmente sustentáveis e 
na transformação e comercialização dos 
produtos florestais.

Or. de

Alteração 43

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 

Em relação às explorações que ultrapassam 
uma determinada dimensão, a fixar pelos 
Estados-Membros no programa, o apoio 
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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»).

está sujeito à apresentação de um plano de 
gestão florestal ou de um instrumento 
equivalente que inclua medidas de 
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

Justificação

No passado, esta medida já foi demasiadas vezes implementada sem ter em conta o ambiente. 
Por conseguinte, deve ser especificamente mencionada, para garantir que não haja 
intervenções nocivas em termos do ambiente. Com vista ao cumprimento dos objetivos da 
Estratégia da UE para a Biodiversidade, os planos de gestão florestal devem incluir medidas 
específicas de biodiversidade.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as ações devem ser coerentes
com os objetivos ambientais da política 
agrícola comum.

Or. en

Justificação

No passado, a medida «Investimentos no desenvolvimento da área florestal e aumento da 
viabilidade das florestas» já foi implementada, demasiadas vezes, sem ter em conta o 
ambiente, pelo que deve ser especificamente mencionada, para garantir que não haja 
intervenções nocivas para o ambiente.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Só são apoiadas as práticas de gestão florestal sustentáveis.

Alteração 46

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 e 
satisfazem requisitos mínimos ambientais 
que vão mais além da prática geralmente 
estabelecida. 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, espécies invasivas com um 
impacto negativo na biodiversidade, assim 
como qualquer plantação que possa ter 
um impacto prejudicial no ambiente e/ou 
na biodiversidade. De um modo geral, não 
é concedido apoio quando a florestação 
tiver um impacto prejudicial no ambiente 
e/ou na biodiversidade. 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.
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Or. en

Justificação

É importante impedir toda e qualquer plantação prejudicial, tanto da espécie errada como no 
lugar errado.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem designar 
as zonas adequadas para florestação, de 
modo a garantir que a plantação não 
tenha um impacto prejudicial no ambiente 
ou na biodiversidade.

Or. en

Justificação

É importante impedir toda e qualquer plantação prejudicial, tanto da espécie errada como no 
lugar errado.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

Investimentos em novas tecnologias 
florestais e na transformação e 
comercialização de produtos florestais

Investimentos em tecnologias florestais 
ambientalmente sustentáveis e na 
transformação e comercialização de 
produtos florestais

Or. de
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto proposto pela 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 e às PME para 
investimentos destinados a tecnologias 
florestais ambientalmente sustentáveis 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. de

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor económico das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita que respeitem o solo e os recursos.

2. Os investimentos destinados a melhorar 
o valor ambiental das florestas são 
realizados ao nível da exploração florestal 
e podem incluir investimentos destinados a 
equipamento mecânico e práticas de 
colheita de elevado valor ambiental que 
respeitem o solo e os recursos.

Or. de
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem as normas 
obrigatórias pertinentes estabelecidas em 
conformidade com o título VI, capítulo I, 
do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

3. Os pagamentos ligados ao agroambiente 
e ao clima abrangem apenas os 
compromissos que ultrapassem 
significativamente as normas obrigatórias 
pertinentes estabelecidas em conformidade 
com o título VI, capítulo I, do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 e outras 
obrigações pertinentes estabelecidas no 
título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012, os requisitos mínimos 
relativos à utilização de adubos e produtos 
fitossanitários e outros requisitos 
obrigatórios pertinentes estabelecidos na 
legislação nacional. Todos estes requisitos 
obrigatórios são identificados no programa.

Or. de

Alteração 52

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.

Não pode ser concedido apoio no âmbito 
desta medida para compromissos 
abrangidos pela medida relativa à 
agricultura biológica. Não pode ser 
concedido apoio no âmbito desta medida 
para compromissos que sejam benéficos 
para o clima, mas tenham um impacto 
negativo no ambiente.

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, é importante que a inclusão de aspetos relativos ao clima nas medidas 
agroambientais tenha um impacto positivo. Em segundo lugar, existe o receio de que uma 
nova linha de base vá perturbar a transição entre as antigas medidas agroambientais e as 
novas. Deve, por conseguinte, ser tido particular cuidado em garantir que a aceitação e o 
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impacto das medidas não são diminuídos. Em terceiro lugar, é também importante que haja 
uma garantia de que estas medidas irão continuar até ao termo do período de programação.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo  29 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Com base numa avaliação ex ante, 
os Estados-Membros devem dar 
preferência às medidas agroambientais 
com melhores desempenhos ambientais a 
nível da exploração e da região, ao 
desenvolverem programas ambientais, 
novos ou já existentes, para o próximo 
período de programação, de modo a 
manter a aceitação e a aprofundar o 
impacto desses programas.

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, é importante que a inclusão de aspetos relativos ao clima nas medidas 
agroambientais tenha um impacto positivo. Em segundo lugar, existe o receio de que uma 
nova linha de base vá perturbar a transição entre as antigas medidas agroambientais e as 
novas. Deve, por conseguinte, ser tido particular cuidado em garantir que a aceitação e o 
impacto das medidas não são diminuídos. Em terceiro lugar, é também importante que haja 
uma garantia de que estas medidas irão continuar até ao termo do período de programação.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. Os Estados-Membros devem 
facilitar a entrada dos agricultores nos 
programas ambientais até ao final do 
período de programação, desde que os 
objetivos não tenham ainda sido 
atingidos.

Or. en
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Justificação

Em primeiro lugar, é importante que a inclusão de aspetos relativos ao clima nas medidas 
agroambientais tenha um impacto positivo. Em segundo lugar, existe o receio de que uma 
nova linha de base vá perturbar a transição entre as antigas medidas agroambientais e as 
novas. Deve, por conseguinte, ser tido particular cuidado em garantir que a aceitação e o 
impacto das medidas não são diminuídos. Em terceiro lugar, é também importante que haja 
uma garantia de que estas medidas irão continuar até ao termo do período de programação.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem definir,
nos seus planos de desenvolvimento rural,
a forma como esta medida pode ser 
combinada com outras medidas do 
presente regulamento, com especial 
referência aos artigos 17.º, 18.º, 28.º, 29.º, 
31.º e 36.º, de modo a expandir a 
agricultura biológica e a cumprir os 
objetivos ambientais e de desenvolvimento 
económico rural.

Or. en

Justificação

O regulamento deve definir claramente a possibilidade de os beneficiários de apoios à 
agricultura biológica combinarem a medida relativa à agricultura biológica com as medidas 
suplementares previstas no regulamento. Com esse objetivo, os Estados-Membros devem ser 
compelidos a definir nos seus programas de desenvolvimento rural a melhor forma de 
combinar as medidas, de modo a cumprir os objetivos ambientais e de desenvolvimento 
económico rural, em conformidade com o Plano de Ação Europeu para os Alimentos e a 
Agricultura Biológicos, Plano de Ação Biológico da UE.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O apoio aos agricultores ligado às 3. O apoio aos agricultores ligado às 



PA\897320PT.doc 39/57 PE486.102v01-00

PT

Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 
anexo II do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Conselho.

Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 
concedido apenas em relação às 
desvantagens resultantes dos requisitos que 
vão além das boas condições agrícolas e 
ambientais previstas no artigo 94.º e no 
anexo II do Regulamento (UE) 
n.º HR/2012 do Conselho e está 
condicionado à existência de obrigações 
de gestão específicas decorrentes do 
cumprimento dos objetivos das referidas 
diretivas.

Or. en

Justificação

É importante que esta medida seja também utilizada de modo a incluir as espécies não 
integradas em zonas abrangidas pela rede Natura 2000, em particular as espécies que estão 
especialmente ameaçadas na Europa. A fim de concentrar esforços, é importante definir 
quais são as espécies e os habitats que devem ser visados. É importante que qualquer apoio 
concedido a zonas afetadas por estas diretivas seja condicionado à existência de obrigações 
específicas ao nível da gestão, por forma a facilitar as alterações na gestão das terras que 
são necessárias para o cumprimento dos objetivos das diretivas.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Outras zonas de proteção da natureza 
delimitadas com restrições ambientais no 
domínio agrícola ou silvícola que 
contribuam para a aplicação do artigo 10.º 
da Diretiva 92/43/CEE. Estas zonas não 
excedem, por programa de 
desenvolvimento rural, 5 % das zonas 
Natura 2000 designadas abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial;

b) Outras zonas de proteção da natureza 
delimitadas com restrições ambientais no 
domínio agrícola ou silvícola que 
contribuam para a melhoria das 
populações de espécies visadas no anexo 
IV da Diretiva 92/43/CEE, para a 
aplicação do artigo 10.º da Diretiva 
92/43/CEE e para todas as espécies de 
aves, de acordo com o artigo 1.º da 
Diretiva 2009/147/CE. Estas zonas não 
excedem, por programa de 
desenvolvimento rural, 7 % das zonas 
Natura 2000 designadas abrangidas pelo 
seu âmbito de aplicação territorial;

Or. en
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Justificação

É importante que esta medida seja também utilizada de modo a incluir as espécies não 
integradas em zonas abrangidas pela rede Natura 2000, em particular as espécies que estão 
especialmente ameaçadas na Europa. A fim de concentrar esforços, é importante definir 
quais são as espécies e os habitats que devem ser visados. É importante que qualquer apoio 
concedido a zonas afetadas por estas diretivas seja condicionado à existência de obrigações 
específicas ao nível da gestão, por forma a facilitar as alterações na gestão das terras que 
são necessárias para o cumprimento dos objetivos das diretivas.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que, no plano de 
financiamento, são apresentados 
orçamentos separados para as zonas 
agrícolas Natura 2000, para as zonas 
florestais Natura 2000 e para os 
pagamentos a título da Diretiva-Quadro 
Água.

Or. en

Justificação

É importante distinguir que parte do orçamento vai ser disponibilizada para os terrenos 
florestais e para os terrenos agrícolas no âmbito desta diretiva. Isto acontece por questões de 
transparência, uma vez que se tratava anteriormente de medidas separadas.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sistemas agrícolas de elevado valor 
natural.

Or. en
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Alteração 60

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, no 
mínimo, um dos critérios enumerados no 
anexo II, no valor-limiar indicado. O 
cumprimento desta condição é assegurado 
ao nível adequado das unidades 
administrativas locais (nível UAL 2). Além 
dos critérios biofísicos previstos no anexo 
II, deverão também ser levadas em 
consideração outras condicionantes 
cientificamente comprováveis.

Or. de

Alteração 61

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 e que vão muito além das 
normas legais.

Or. de
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Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A própria «Estratégia da União Europeia para a proteção e o bem-estar dos animais 
2012-2015» faz referência à «utilização de indicadores de bem-estar dos animais de base 
científica, como meio de simplificar o quadro jurídico e de permitir a flexibilidade necessária 
para melhorar a competitividade dos produtores de animais».

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O regulamento atual permite aos Estados-Membros apoiar ações de informação e promoção 
de grupos de produtores em regimes de qualidade, como o mercado dos alimentos biológicos. 
A inclusão deste apoio ao abrigo do novo regulamento permitirá à UE o cofinanciamento de 
atividades de desenvolvimento do mercado fundamentais para o desenvolvimento do mercado 
biológico. O «apoio em toda a cadeia alimentar biológica» poderia constituir um incentivo 
para o aumento da quantidade dos alimentos biológicos em cantinas escolares e lares de 
terceira idade.

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

e-B) Apoio em toda a cadeia alimentar 
biológica;

Or. en

Justificação

O regulamento atual permite aos Estados-Membros apoiar ações de informação e promoção 
de grupos de produtores em regimes de qualidade, como o mercado dos alimentos biológicos. 
A inclusão deste apoio ao abrigo do novo regulamento permitirá à UE o cofinanciamento de 
atividades de desenvolvimento do mercado fundamentais para o desenvolvimento do mercado 
biológico. O «apoio em toda a cadeia alimentar biológica» poderia constituir um incentivo 
para o aumento da quantidade de alimentos biológicos em cantinas escolares e lares de 
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terceira idade.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange:

Suprimido

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;
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;
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.
2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um 
regime, reconhecido pelo Estado-Membro 
em conformidade com a legislação 
nacional, de autosseguro dos agricultores 
filiados, através do qual são efetuados 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores filiados afetados por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doença dos animais ou das plantas ou por 
um incidente ambiental ou que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos 
seus rendimentos.
3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
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instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva. O 
apoio direto ao rendimento recebido a 
título do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (a seguir designado 
«FEAG») é igualmente contabilizado 
aquando da estimativa dos níveis de 
rendimento dos agricultores.
4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 90.º, no respeitante à duração 
mínima e máxima dos empréstimos 
comerciais concedidos aos fundos 
mutualistas referidos nos artigos 39.º, 
n.º 3, alínea b), e 40.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de incluir no segundo pilar medidas suplementares de apoio contra 
riscos, uma vez que o primeiro pilar inclui já um apoio ao rendimento de base. A finalidade 
do segundo pilar é conduzir os agricultores e gestores de terras em zonas rurais na direção 
de um sistema agroecológico melhor e mais resistente. Se as medidas de gestão de riscos 
forem consideradas necessárias, devem ser incluídas no primeiro pilar, juntamente com os 
sistemas gerais de apoio ao rendimento.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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uma vez excluídos o valor mais elevado e 
o valor mais baixo.
2. A ocorrência de um fenómeno 
climático adverso, de um surto de doença 
dos animais ou das plantas ou de uma 
praga deve ser oficialmente reconhecida 
como tal pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
 Os Estados-Membros podem, se 
adequado, estabelecer antecipadamente 
critérios que permitam considerar 
concedido o referido reconhecimento 
oficial.
3. Os pagamentos do seguro não podem 
compensar mais do que o custo total da 
substituição das perdas referidas no artigo 
37.º, n.º 1, alínea a), nem implicam 
qualquer exigência ou especificação 
relativamente ao tipo ou à quantidade da 
produção futura. 
Os Estados-Membros podem limitar o 
montante do prémio elegível para apoio 
mediante a aplicação de limites máximos 
adequados.
4. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é conduzir os agricultores e gestores de terras em zonas rurais 
na direção de sistemas agroecológicos melhores e mais resistentes. As medidas de gestão de 
riscos iriam reduzir ainda mais os fundos para o desenvolvimento rural, que são 
fundamentais para investimentos em práticas sustentáveis.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) São acreditados pela autoridade 
competente de acordo com a legislação 
nacional;
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b) Conduzem uma política transparente 
em relação aos pagamentos destinados 
aos fundos e aos levantamentos dos 
mesmos;
c) Dispõem de regras claras sobre a 
atribuição de responsabilidades por 
eventuais dívidas contraídas.
2. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.
3. As contribuições financeiras referidas 
no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), só podem 
incidir:
a) Nos custos administrativos da criação 
do fundo mutualista, repartidos por um 
período máximo de três anos e de forma 
degressiva;
b) Nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista a título de compensação 
financeira aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer 
respeito aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores em caso de crise. Não se pode 
contribuir para o capital social inicial 
com fundos públicos.
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.
5. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.
Os Estados-Membros podem limitar as 
despesas elegíveis para apoio através da 
aplicação de:
a) Limites máximos por fundo;
b) Limites máximos unitários adequados.
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Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é conduzir os agricultores e gestores de terras em zonas rurais 
na direção de sistemas agroecológicos melhores e mais resistentes. As medidas de gestão de 
riscos iriam reduzir ainda mais os fundos para o desenvolvimento rural, que são 
fundamentais para investimentos em práticas sustentáveis.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

2. Para serem elegíveis para apoio, os 
fundos mutualistas em causa:
a) São acreditados pela autoridade 
competente de acordo com a legislação 
nacional;
b) Conduzem uma política transparente 
em relação aos pagamentos destinados 
aos fundos e aos levantamentos dos 
mesmos;
c) Dispõem de regras claras sobre a 
atribuição de responsabilidades por 
eventuais dívidas contraídas.
3. Os Estados-Membros definem as regras 
que regem a constituição e gestão dos 
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fundos mutualistas, em especial quanto à 
concessão de pagamentos compensatórios 
aos agricultores em caso de crise e à 
administração e monitorização do 
cumprimento dessas regras.
4. As contribuições financeiras referidas 
no artigo 37.º, n.º 1, alínea c), só podem 
incidir nos montantes pagos pelo fundo 
mutualista, a título de compensação 
financeira, aos agricultores. Além disso, a 
contribuição financeira pode dizer 
respeito aos juros de empréstimos 
comerciais contraídos pelo fundo 
mutualista para pagamento de 
compensações financeiras aos 
agricultores em caso de crise.
Não se pode contribuir para o capital 
social inicial com fundos públicos.

Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é conduzir os agricultores e gestores de terras em zonas rurais 
na direção de sistemas agroecológicos melhores e mais resistentes. As medidas de gestão de 
riscos iriam reduzir ainda mais os fundos para o desenvolvimento rural, que são 
fundamentais para investimentos em práticas sustentáveis. Em vez disso, devem ser 
desenvolvidas, no âmbito do primeiro pilar, medidas que permitam a estabilização do 
mercado e preços justos para os agricultores e produtores.

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção de iniciativas 
relacionadas com alternativas de 
alimentação humana, ações educativas e 
participativas em matéria da saúde, 
atividades ligadas à soberania alimentar, 
e projetos sobre a qualidade alimentar e o 
bem-estar animal.

Or. de
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente.

1. Para serem elegíveis para o apoio do 
FEADER, as operações de investimento 
são precedidas de uma avaliação do 
impacto ambiental esperado, de acordo 
com a legislação específica aplicável a este 
tipo de investimentos, se este for suscetível 
de ter efeitos negativos no ambiente. Só 
será concedido financiamento às 
operações de investimento que 
contribuam significativamente para a 
proteção do ambiente, do clima, e do 
bem-estar animal, e que ultrapassem em 
muito as obrigações legais.

Or. de

Alteração 72

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 e investigadores.

Or. en

Justificação

Para que esta Parceria Europeia para a Inovação resulte, é fundamental que as 
Organizações Não Governamentais tenham iguais condições de acesso e intervenção na rede. 
Não há, portanto, qualquer razão para não as referir claramente no texto logo à partida.
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Alteração 73

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.

5. Pelo menos 25 % do montante total da 
contribuição do FEADER para o programa 
de desenvolvimento rural é reservado para 
medidas da prioridade 6, devendo, pelo 
menos, 5 % desse total recair sobre 
Leader.

Or. de

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Pelo menos 35 % da contribuição 
total do FEADER para o programa de 
desenvolvimento rural serão afetados à 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e à gestão 
sustentável dos solos, através da medida 
agroambiente e clima, da medida relativa 
à agricultura biológica, da Natura 2000 e 
de pagamentos no âmbito da 
Diretiva-Quadro Água, pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes 
naturais ou outras condicionantes 
específicas, investimentos destinados a
melhorar a resistência, o valor ambiental 
dos ecossistemas florestais, serviços que 
promovam a resistência e valor ambiental 
dos ecossistemas florestais, dos serviços 
silvoambientais e climáticos e a 
conservação das florestas. Os 
Estados-Membros devem, além disso, 
manter o apoio nesta área, pelo menos ao 
mesmo nível que no período de 
programação de 2007-2013.

Or. en
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Justificação

No atual período de programação, temos já um nível mínimo de despesa de 25 % para o eixo 
2, que deve ser aumentado para um nível mínimo de despesa de 35 %. Todas as medidas 
ambientais específicas (agroambiente e clima, agricultura biológica, Natura 2000, 
Diretiva-Quadro Água, ambiente florestal, etc.) devem ser incluídas.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
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.

Os fundos transferidos para o FEADER em 
aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º DP/2012 são 
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/ou
adaptação às mesmas. As medidas de 
inovação devem igualmente contribuir 
para uma melhoria da sustentabilidade 
ambiental da agricultura e da cadeia 
alimentar, não devendo, em caso algum, 
prejudicar os objetivos ambientais da 
política agrícola comum nem a produção 
de resultados ambientais por outras 
medidas.

Or. en

Justificação

A experiência passada ensinou-nos a ser muito cautelosos em relação a medidas de inovação 
sem salvaguardas ambientais.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade de gestão e o comité de 2. A autoridade de gestão e o comité de 



PA\897320PT.doc 53/57 PE486.102v01-00

PT

monitorização efetuam a monitorização de 
cada programa de desenvolvimento rural 
por meio de indicadores financeiros, de 
realizações e de objetivos.

monitorização efetuam a monitorização de 
cada programa de desenvolvimento rural 
por meio de indicadores financeiros, de 
realizações, de impacto e de objetivos.

Or. en

Justificação

Os indicadores de impacto são necessários para verificar se as políticas de desenvolvimento 
rural estão a ter um impacto real.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo I – linha «artigo 18.º, n.º 3» – coluna 4

Texto da Comissão Alteração

Setor agrícola Setor agrícola
Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões menos
desenvolvidas

Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões menos
desenvolvidas

Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões ultraperiféricas

Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões ultraperiféricas

Do montante dos investimentos
elegíveis nas ilhas menores do mar
Egeu

Do montante dos investimentos
elegíveis nas ilhas menores do mar
Egeu

Do montante dos investimentos
elegíveis noutras regiões

Do montante dos investimentos
elegíveis noutras regiões

As taxas acima indicadas podem ser
aumentadas em 20 %, desde que o máximo 
do apoio combinado não exceda 90 %, 
para:

As taxas acima indicadas podem ser
aumentadas em 20 %, desde que o máximo 
do apoio combinado não exceda 90 %, 
para:

- a instalação de jovens agricultores - a instalação de jovens agricultores
- investimentos coletivos e projetos 
integrados

- investimentos coletivos e projetos 
integrados 

- zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
referidas no artigo 33.º

- zonas sujeitas a condicionantes naturais, 
referidas no artigo 33.º

- operações apoiadas no quadro da PEI - operações apoiadas no quadro da PEI
-  agricultores biológicos
- medidas para cumprimento dos 
requisitos da Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água
- regimes agroambientais

Transformação e comercialização de 
produtos do anexo I

Transformação e comercialização de 
produtos do anexo I

Do montante dos investimentos Do montante dos investimentos
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elegíveis em regiões menos
desenvolvidas

elegíveis em regiões menos
desenvolvidas

Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões ultraperiféricas

Do montante dos investimentos
elegíveis em regiões ultraperiféricas

Do montante dos investimentos
elegíveis nas ilhas menores do mar
Egeu

Do montante dos investimentos
elegíveis nas ilhas menores do mar
Egeu

Do montante dos investimentos
elegíveis noutras regiões

Do montante dos investimentos
elegíveis noutras regiões

As taxas acima indicadas podem ser
aumentadas em 20 %, desde que o máximo 
do apoio combinado não exceda 90 %, para 
operações apoiadas no quadro da PEI

As taxas acima indicadas podem ser
aumentadas em 20 %, desde que o máximo 
do apoio combinado não exceda 90 %, para 
operações apoiadas no quadro da PEI

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo I – linha «Artigo 31.º, n.º 7»

Texto da Comissão
31.º, 
n.º 7

Pagamentos a título de
Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água

500(*) Máximo por ha e por ano 
durante o período inicial 
não superior a cinco 
anos 

200(*) Máximo por ha e por 
ano

50 Mínimo por ha e por ano 
para os pagamentos a 
título da Diretiva-Quadro 
Água

Alteração
31.º 
n.º 7

Pagamentos a título de
Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água

500(*) Máximo por ha e por ano

50 Mínimo por ha e por ano 
para os pagamentos a 
título da Diretiva-Quadro 
Água

Or. en
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Justificação

Não há qualquer razão para que o montante referente a esta medida seja inferior ou limitado 
no tempo. Se for necessário tomar medidas, elas devem ser calculadas com base na razão 
rendimento perdido/custo incorrido e, em seguida, fixadas a um nível razoável. Não há 
provas que justifiquem esta discriminação.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo I – linha «Artigo 32.º, n.º 3)»

Texto da Comissão
32.º, 
n.º 3

Pagamentos relativos 
a zonas sujeitas a 
condicionantes 
naturais ou outras 
condicionantes 
específicas

25 Mínimo por ha e por ano

250(*) Máximo por ha e por ano
300(*) Máximo por ha e por ano 

em zonas de montanha, 
na aceção do artigo 46.º, 
n.º 2

Alteração
32.º, 
n.º 3

Pagamentos relativos 
a zonas sujeitas a 
condicionantes 
naturais ou outras 
condicionantes 
específicas

25 Mínimo por ha e por ano

250(*) Máximo por ha e por ano
350(*) Máximo por ha e por ano 

em zonas de montanha1

1 Este valor máximo 
pode ser superior numa 
exploração individual, 
desde que não seja 
ultrapassado na média 
total da zona.

Or. de
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo III – Subprogramas 5 e 6 (novos)

Texto da Comissão Alteração

Resposta aos desafios ambientais:
Ações de transferência de conhecimentos 
e informação
Serviços de aconselhamento, serviços de 
gestão agrícola e de substituição agrícola
Medidas agroambientais e climáticas
Agricultura biológica
Pagamentos a título da Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água
Cooperação
Investimento em ativos corpóreos 
Conservação dos sistemas agrícolas de 
elevado valor natural:
Ações de transferência de conhecimentos 
e informação
Serviços de aconselhamento, serviços de 
gestão agrícola e de substituição agrícola
Regimes de qualidade para produtos 
agrícolas e produtos alimentares
Medidas agroambientais e climáticas
Agricultura biológica
Pagamentos a título da Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água
Aumento da biodiversidade em zonas 
rurais
Cooperação
Investimento em ativos corpóreos

Or. en

Justificação

As seguintes medidas devem ser explicitamente destacadas como disposições fundamentais 
para um subprograma de sistemas agrícolas de elevado valor natural no âmbito dos 
programas de desenvolvimento rural, por forma a munir os agricultores do apoio e 
instrumentos necessários à preservação e melhoramento de alguns dos nossos sistemas 
agrícolas mais valiosos na Europa.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo V– Medidas 4

Texto da Comissão Alteração

Medidas de particular interesse para 
promover a organização de cadeias 
alimentares e a gestão de riscos na 
agricultura

Suprimido

Artigo 19.º Restabelecimento do potencial 
de produção agrícola afetado por 
catástrofes naturais e acontecimentos 
catastróficos e introdução de medidas de 
prevenção adequadas
Artigo25.º Prevenção e reparação dos 
danos causados às florestas por incêndios 
florestais, catástrofes naturais e 
acontecimentos catastróficos
Artigo 28.º Criação de agrupamentos de 
produtores
Artigo 34.º Bem-estar dos animais
Artigo 37.º Gestão de riscos
Artigo 38.º Seguro de colheitas, de 
animais e de plantas
Artigo 39.º Fundos mutualistas para 
doenças dos animais e das plantas e para 
incidentes ambientais
Artigo 40.º Instrumento de estabilização 
dos rendimentos

Or. en

Justificação

A finalidade do segundo pilar é conduzir os agricultores e gestores de terras em zonas rurais 
na direção de sistemas agroecológicos melhores e mais resistentes. As medidas de gestão de 
riscos iriam reduzir ainda mais os fundos para o desenvolvimento rural, que são 
fundamentais para investimentos em práticas sustentáveis.


