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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão apresentou, juntamente com a proposta para o Quadro Financeiro Plurianual para 
2014-2020, um conjunto de regulamentos que estabelecem o quadro legislativo da Política 
Agrícola Comum (PAC) para o período 2014-2020. Foram definidos três objetivos principais 
neste quadro, nomeadamente: 1) produção alimentar viável; 2) gestão sustentável dos recursos 
naturais e luta contra as alterações climáticas; e 3) desenvolvimento territorial equilibrado. 
Como referido pela Comissão, os dois pilares da PAC serão essenciais para responder de 
forma eficaz a estas questões que se encontram igualmente no centro das preocupações das 
regiões e dos territórios europeus. As novas regras para os pagamentos diretos devem 
assegurar uma distribuição equitativa e sustentável dos recursos. 

A relatora apoia plenamente a ideia de uma "ecologização" ambiciosa dos pagamentos diretos 
aos agricultores, que constitui uma das respostas aos atuais desafios ambientais e sociais. No 
entanto, a relatora considera que as atuais propostas são insuficientes para permitir a criação 
de sistemas avançados de agricultura sustentável, fundamentais para o desenvolvimento 
territorial sustentável das zonas rurais. A este respeito, a relatora propõe a implementação de 
medidas que permitam ter mais em conta os territórios rurais europeus.

Relativamente ao desenvolvimento regional, a relatora apela a que seja afetada uma maior 
proporção de limites máximos nacionais anuais ao apoio suplementar ao desenvolvimento 
rural. Seguindo o mesmo raciocínio, a relatora opõe-se a qualquer redução dos montantes 
consagrados ao desenvolvimento rural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 

(5) Para assegurar condições uniformes de 
execução do presente regulamento e evitar 
a concorrência desleal ou a discriminação 
entre agricultores, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução no 
que diz respeito: à fixação do limite 
máximo nacional anual para o regime de 
pagamento de base; à adoção de regras 
sobre os pedidos de atribuição de direitos 
ao pagamento; à adoção de medidas 
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relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer;  
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento por práticas agrícolas 
benéficas para o clima e o ambiente; à 
fixação do limite máximo anual do 
pagamento para zonas com condicionantes 
naturais; à fixação do limite máximo anual 
do pagamento aos jovens agricultores; à 
fixação dos limites máximos anuais do 
apoio associado voluntário; à adoção de 
regras sobre o procedimento de avaliação e 
aprovação das decisões no quadro do apoio 
associado voluntário; à adoção de regras 
sobre o procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

relativas à reversão à reserva nacional de 
direitos ao pagamento não ativados; à 
adoção de exigências relativas à 
notificação da transferência de direitos ao 
pagamento às autoridades nacionais e aos 
prazos em que tal notificação deve ocorrer;  
à fixação do limite máximo anual do 
pagamento para estabelecer um sistema
avançado de agricultura sustentável, a 
gestão ambiental e a atenuação das 
alterações climáticas; à fixação do limite 
máximo anual do pagamento para zonas 
com condicionantes naturais; à fixação do 
limite máximo anual do pagamento aos 
jovens agricultores; à fixação dos limites 
máximos anuais do apoio associado 
voluntário; à adoção de regras sobre o 
procedimento de avaliação e aprovação das 
decisões no quadro do apoio associado 
voluntário; à adoção de regras sobre o 
procedimento de autorização e as 
notificações aos produtores relacionadas 
com a autorização de terras e variedades 
para efeitos do pagamento específico para 
o algodão; à adoção de regras sobre o 
cálculo da redução do montante do 
pagamento específico para o algodão; e à 
adoção de regras relativas às exigências 
gerais de notificação. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 

(13) A experiência adquirida com a 
aplicação dos vários regimes de apoio aos 
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agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que não
devem ser excluídos do benefício dos 
pagamentos diretos.

agricultores mostrou que o apoio foi, em 
certos casos, concedido a beneficiários 
cujo objetivo comercial não tinha por alvo, 
ou só o tinha marginalmente, uma 
atividade agrícola, como aeroportos, 
companhias de caminhos-de-ferro, 
empresas imobiliárias e sociedades de 
gestão de terrenos desportivos. Para 
assegurar o melhor direcionamento do 
apoio, os Estados-Membros devem abster-
se de conceder pagamentos diretos a tais 
pessoas singulares e coletivas. Os 
pequenos agricultores a tempo parcial 
contribuem diretamente para a vitalidade 
das zonas rurais, motivo por que lhes deve 
ser garantido o benefício dos pagamentos 
diretos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3 (26-A) A implementação de pagamentos a 
favor de sistemas avançados de 
agricultura sustentável, gestão ambiental 
e atenuação das alterações climáticas a 
nível regional, tal como previsto pelo 
presente regulamento, pode ser 
acompanhada pela criação de contratos 
territoriais celebrados entre autoridades 
regionais e agricultores. Os contratos 
territoriais permitem a definição de 
grandes ações específicas de incentivo, a 
serem executadas coletivamente em terras 
agrícolas elegíveis e tendo em vista 
proteger os recursos hídricos, a 
biodiversidade e os solos, em função das 
especificidades locais e com base em 
objetivos partilhados e mensuráveis.
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Em situações de emergência ou de 
catástrofe natural que afetem as 
produções agrícolas e os agricultores, a 
Comissão Europeia pode adotar as 
medidas consideradas necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos, em derrogação das regras do 
presente regulamento,

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 11.º não é aplicável às regiões da 
União referidas no artigo 349.º do Tratado, 
a seguir denominadas «regiões 
ultraperiféricas», e aos pagamentos diretos 
concedidos nas ilhas menores do mar Egeu 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1405/2006.

Os artigos 10.° e 11.º não são aplicáveis às 
regiões da União referidas no artigo 349.º 
do Tratado, a seguir denominadas «regiões 
ultraperiféricas», e aos pagamentos diretos 
concedidos nas ilhas menores do mar Egeu 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1405/2006.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Agricultor ativo Exclusão dos pagamentos diretos
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas e económicas e 
o seu potencial agrícola regional, ou a sua 
estrutura institucional ou administrativa.

1. Os Estados-Membros podem decidir, 
antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o 
regime de pagamento de base ao nível 
regional. Nesse caso, definem as regiões de 
acordo com critérios objetivos e não 
discriminatórios, como as respetivas 
características agronómicas, económicas e 
ambientais e o seu potencial agrícola 
regional, ou a sua estrutura institucional ou 
administrativa. De forma a evitar 
disparidades significativas na afetação 
regional dos pagamentos, será realizada 
uma avaliação ex-ante do impacto 
ambiental e socioeconómico para cada 
regime de pagamentos e sua definição 
correspondente.

Justificação

Se os pagamentos históricos, que conduziram a uma repartição de recursos não equitativa e 
insustentável, continuassem a constituir a base de referência para os pagamentos seguintes, 
os esforços de desenvolvimento local e regional correriam o sério risco de serem 
prejudicados ou limitados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
A implementação de pagamentos a favor 
de sistemas avançados de agricultura 
sustentável, gestão ambiental e atenuação 
das alterações climática a nível regional, 
conforme previsto nos artigos 20.º e 29.º, 
pode ser acompanhada pela introdução de 
contratos territoriais entre autoridades 
regionais e agricultores, tendo em conta o 
limite máximo de 30% previsto no artigo 
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33.º. Os contratos territoriais permitem a 
definição de grandes ações específicas de 
incentivo, a serem executadas 
coletivamente em terras agrícolas 
elegíveis e tendo em vista proteger os 
recursos hídricos, a biodiversidade e os 
solos, em função das especificidades 
locais e com base em objetivos partilhados 
e mensuráveis.
(a inserir como novo artigo antes do artigo 
29.º)

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até 15 de outubro de 
2014.

Os agricultores que desejem participar no 
regime dos pequenos agricultores 
apresentam um pedido até uma data a 
fixar pelos Estados-Membros, mas não 
posterior a:
1. 15 de outubro de 2014 com efeitos a 
partir de 2014,
ou
2. 15 de outubro de 2015 com efeitos a 
partir de 2015.
A data fixada pelos Estados-Membros não 
pode no entanto ser anterior ao último dia 
para a apresentação de um pedido para o 
regime de pagamento de base.

Justificação

O primeiro ano de aplicação de um novo sistema, sobretudo nos Estados-Membros que nunca 
aplicaram o sistema com base em direitos, poderá causar problemas aos agricultores e às 
administrações. Os agricultores têm de escolher entre dois sistemas diferentes desconhecidos. 
Por conseguinte, de molde a assegurar que o objetivo do mecanismo é alcançado, deveria ser 
possível aceder ao regime para os pequenos agricultores, pelo menos, mais uma vez dentro 
da perspetiva financeira.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas que, em 
situações de urgência, sejam necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos. Essas medidas podem derrogar 
disposições do presente regulamento, mas 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.

1. A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota as medidas que, em 
situações de urgência ou de catástrofe 
natural que afetem as produções agrícolas 
e os agricultores, sejam necessárias e 
justificáveis para resolver problemas 
específicos. Essas medidas podem derrogar 
disposições do presente regulamento, mas 
apenas na medida e durante o período 
estritamente necessários. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 56.º, n.º 2.
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