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Alteração 1
Juozas Imbrasas

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas 
regiões, devido à crescente preocupação 
em relação à segurança alimentar na 
União Europeia e à escala mundial, à 
globalização e ao aumento dos preços dos 
produtos alimentares, necessitam de uma 
nova PAC, robusta, que impulsione um
desenvolvimento equilibrado e
sustentável, que reforce a competitividade 
no mercado internacional, que seja mais 
orientada para o mercado, mas que apoie 
também a produção agrícola em toda a 
União Europeia, e que tome em 
consideração os bens públicos, incluindo a 
segurança alimentar, a conservação da 
biodiversidade e dos solos, uma política 
saudável de gestão dos recursos hídricos e 
das florestas, e um desenvolvimento 
sustentável baseado no ensino e no 
conhecimento e conducente ao reforço da 
coesão; considera que a configuração da 
PAC deveria ser mais sustentável, 
equilibrada, concreta, simples e eficaz, de 
modo a melhor poder satisfazer as 
necessidades e expectativas dos cidadãos 
da União Europeia;

Or. lt

Alteração 2
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 1 
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Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão, sendo necessária 
uma maior coordenação e coerência entre 
a política de coesão e a política agrícola 
comum, nomeadamente através de um 
quadro estratégico comum para os fundos 
da União Europeia;

Or. pt

Alteração 3
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada 
para o mercado e que tome em 
consideração os bens públicos, incluindo a 
segurança alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas,
e um desenvolvimento sustentável 
baseado no ensino e no conhecimento e
conducente ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento, que reforce 
a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada 
para o mercado e que tome em 
consideração os bens públicos, incluindo a 
segurança alimentar, a conservação da 
biodiversidade, o fomento das formas da 
agricultura familiar orgânica, o bem-estar 
dos animais, uma política sustentável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas 
e a um maior reconhecimento social do 
significado das profissões agrícolas,
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conducente ao reforço da coesão;

Or. de

Alteração 4
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado, que assegure um rendimento 
digno aos agricultores, que garanta 
produtos de qualidade aos consumidores,
e que tome em consideração os bens 
públicos, incluindo a segurança alimentar, 
a conservação da biodiversidade, uma 
política saudável de gestão dos recursos 
hídricos e das florestas, e um 
desenvolvimento sustentável baseado no 
ensino e no conhecimento e conducente ao 
reforço da coesão;

Or. fr

Alteração 5
Maurice Ponga

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 

1. Considera que a Europa e as suas 
regiões, designadamente as suas regiões 
ultraperiféricas, necessitam de uma nova 
PAC, robusta, que impulsione o 
desenvolvimento e que reforce a 
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o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

competitividade no mercado internacional, 
que seja mais orientada para o mercado e 
que tome em consideração os bens 
públicos, incluindo a segurança alimentar, 
a conservação da biodiversidade, uma 
política saudável de gestão dos recursos 
hídricos e das florestas, e um 
desenvolvimento sustentável baseado no 
ensino e no conhecimento e conducente ao 
reforço da coesão;

Or. fr

Alteração 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a protecção do clima, a 
conservação da biodiversidade, uma 
política saudável de gestão dos recursos 
hídricos e das florestas, um 
desenvolvimento sustentável baseado no 
ensino e no conhecimento e conducente ao 
reforço da coesão, para além de permitir 
que as despesas da própria PAC se tornem 
acessíveis e compreensíveis para a 
generalidade dos cidadãos;

Or. de
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Alteração 7
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada 
para o mercado e que tome em 
consideração os bens públicos, incluindo a 
segurança alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas,
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento, que 
fomente um desenvolvimento agrícola 
voltado para o futuro e que tome em 
consideração os bens públicos, incluindo 
principalmente a segurança alimentar, a 
qualidade dos alimentos, a conservação da 
biodiversidade, uma política parcimoniosa
de gestão dos recursos hídricos, dos solos e 
das florestas e um desenvolvimento 
sustentável baseado no ensino e no 
conhecimento e conducente ao reforço da 
coesão;

Or. de

Alteração 8
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino, conhecimento e na inovação, 
conducentes ao reforço da coesão, e do 
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desenvolvimento equilibrado do território 
através da prática da agricultura em todas 
as regiões da UE;

Or. pt

Alteração 9
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão;

1. Considera que a Europa e as suas regiões 
necessitam de uma nova PAC, robusta, que 
impulsione o desenvolvimento e que 
reforce a competitividade no mercado 
internacional, que seja mais orientada para 
o mercado e que tome em consideração os 
bens públicos, incluindo a segurança 
alimentar, a conservação da 
biodiversidade, uma política saudável de 
gestão dos recursos hídricos e das florestas, 
e um desenvolvimento sustentável baseado 
no ensino e no conhecimento e conducente 
ao reforço da coesão; salienta a 
necessidade de se estabelecer um 
equilíbrio entre os critérios ambientais e 
os critérios ligados ao desenvolvimento 
rural;

Or. en

Alteração 10
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a simplificação deve ser 
um dos elementos fulcrais da reforma da 
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PAC, embora sem comprometer a eficácia 
da acção; entende que essa simplificação 
tornaria a PAC um tema de mais fácil 
compreensão para os agricultores e a 
opinião pública em geral; considera que o 
papel dos dois pilares deve ser clarificado;

Or. pl

Alteração 11
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Considera importante a afirmação de 
que as medidas de desenvolvimento do 
espaço rural devem ser entendidas de 
modo abrangente, como forma de visar a 
melhoria económica, social e infra-
-estrutural das zonas rurais, e não numa 
acepção de cariz estritamente sectorial;

Or. de

Alteração 12
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. O apoio e a aplicação da PAC às 
regiões desfavorecidas devem continuar a 
ser adequados às especificidades daqueles 
territórios, tal como reconhecido nos 
Tratados e consagrado na actual 
regulamentação comunitária;

Or. pt
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Alteração 13
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Considera que, graças à política de 
coesão e a uma PAC nova e forte, o 
potencial económico das zonas rurais será 
libertado e serão criados postos de 
trabalho seguros, o que assegurará um 
desenvolvimento sustentável destas zonas;

Or. ro

Alteração 14
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-B. Sublinha que, atendendo aos novos 
desafios que se colocam à PAC e à 
necessidade de alcançar os objectivos da 
estratégia Europa 2020 e de pôr em 
prática os acordos alcançados nas 
negociações de adesão com os novos 
Estados-Membros, o orçamento da UE 
para a PAC deve ser mantido a um nível 
que garanta a concretização desses 
objectivos no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual;

Or. pl
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Alteração 15
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-B. Entende que a concessão de 
financiamentos para o desenvolvimento 
do espaço rural tem de ser melhor 
coordenada com a política regional; 
reivindica uma estratégia integrada para 
as prestações de serviços, os mercados e 
as oportunidades de emprego existentes a 
nível local; solicita, neste contexto, a 
cooptação dos intervenientes à escala 
local, a intensificação das parcerias e o 
reforço de uma governação multi-
-estratificada; declara-se convicto de que 
isto contribuiria igualmente para 
promover a simplificação e minimizar os 
encargos administrativos;

Or. de

Alteração 16
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-B. Para a sustentabilidade de sistemas 
de produção, sectores produtivos e 
territórios mais afectados por 
desvantagens estruturais e/ou pela 
evolução do mercado e das políticas, é 
essencial admitir-se, alguma flexibilidade, 
para a aplicação de pagamentos directos 
por parte dos Estados-Membros;

Or. pt



PE462.564v01-00 12/47 AM\862069PT.doc

PT

Alteração 17
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 1-C (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-C. Partilha o entendimento segundo o 
qual, mesmo para além de 2013, a política 
agrícola comum e a política de coesão 
devem continuar a ser as políticas fulcrais 
da UE, nomeadamente em termos 
orçamentais;

Or. pl

Alteração 18
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 1-C (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-C. Assinala que as autoridades 
municipais com reais poderes a nível local 
ou regional prestam uma garantia de 
participação bem sucedida da sociedade 
civil à escala local, em consonância com a 
abordagem da iniciativa Leader; observa 
que, em todos os Estados-Membros, as 
autarquias locais são o primeiro nível do 
Estado com o qual os cidadãos entram em 
contacto, razão por que solicita medidas 
de desenvolvimento do espaço rural que 
reforcem a capacidade de as cidades e as 
regiões, bem como as entidades relevantes 
no plano regional, configurarem de forma 
activa o desenvolvimento na esfera local e 
supra-local;

Or. de
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Alteração 19
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar 
a garantir a competitividade, a 
estabilidade económica, rendimentos 
agrícolas adequados e o desenvolvimento 
sustentável do sector agrícola da UE, bem 
como a segurança alimentar e a 
segurança ambiental na UE, e assim 
assegurar a execução adequada de outras 
políticas e estratégias da UE, incluindo a 
Estratégia “Europa 2020”; considera que, 
a este respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

Suprimido

Or. de

Alteração 20
Salvatore Caronna

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, o apoio ao emprego,
rendimentos agrícolas adequados e o 
desenvolvimento sustentável do sector 
agrícola da UE, bem como a segurança 
alimentar e a segurança ambiental na UE, e 
assim assegurar a execução adequada de 
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estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

outras políticas e estratégias da UE, 
incluindo a Estratégia “Europa 2020”; 
considera que, a este respeito, importa 
elaborar critérios objectivos e transparentes 
para garantir a concessão de um nível 
adequado de apoio directo na UE e 
abandonar os critérios actualmente 
utilizados para atribuir financiamento no 
âmbito do regime de pagamentos directos;
advoga a aplicação do princípio da 
equidade e flexibilidade dos instrumentos 
de actuação, também relativamente aos 
diversos tipos de empresas e às 
características dos territórios onde estão 
localizadas as explorações agrícolas no 
seio de cada Estado-Membro ou região;

Or. it

Alteração 21
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade regional, assim 
como, em particular, a viabilidade das 
zonas rurais com uma baixa densidade 
demográfica, a estabilidade económica, 
rendimentos agrícolas adequados e o 
desenvolvimento sustentável do sector 
agrícola da UE, bem como a segurança 
alimentar e a segurança ambiental na UE, e 
assim assegurar a execução adequada, 
igualmente nas zonas rurais, de outras 
políticas e estratégias da UE, incluindo a 
Estratégia “Europa 2020”;
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Or. fi

Alteração 22
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
«Europa 2020»; considera que, a este
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
«Europa 2020»; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes, para garantir 
mais equidade entre os Estados-Membros
e entre os agricultores na concessão dos 
apoios do regime de pagamentos directos
na UE, abandonando os critérios 
históricos actualmente utilizados na 
atribuição destes financiamentos;

Or. pt

Alteração 23
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 



PE462.564v01-00 16/47 AM\862069PT.doc

PT

do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos; Sublinha a 
importância de se adaptar, quer o sistema 
de atribuição de fundos, quer os critérios 
utilizados para os pagamentos directos, às 
necessidades do agricultor;

Or. en

Alteração 24
Juozas Imbrasas

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível harmonizado, 
equilibrado e adequado de apoio directo na 
UE, com vista a reduzir as diferenças 
entre os novos e os antigos 
Estados-Membros da UE, e abandonar os 
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critérios tradicionais e ineficazes para 
atribuir financiamento no âmbito do regime 
de pagamentos directos;

Or. lt

Alteração 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Considera que o regime de pagamentos 
directos é necessário para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e equitativos, o 
desenvolvimento sustentável do sector 
agrícola da UE, bem como a segurança 
alimentar e a segurança ambiental e a 
capacidade de reagir aos desafios criados 
pelas alterações climáticas na UE, e assim 
assegurar a execução adequada de outras 
políticas e estratégias da UE, incluindo a 
Estratégia “Europa 2020”; considera que, a 
este respeito, importa elaborar critérios 
objectivos, transparentes e simplificados
para garantir a concessão de um nível 
adequado de apoio directo na UE e 
abandonar os critérios actualmente 
utilizados para atribuir financiamento no 
âmbito do regime de pagamentos directos;

Or. ro

Alteração 26
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 2 
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Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; a este respeito, advoga o 
uso de uma abordagem pragmática para a 
repartição das verbas da PAC entre os 
Estados-Membros, tal como sugere a 
Comissão Europeia, para evitar uma 
perturbação de grandes proporções e
garantir a concessão de um nível adequado 
de apoio directo na UE;

Or. en

Alteração 27
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve continuar até 2020, mas não 
indefinidamente para além desta data,
para continuar a garantir a competitividade, 
a estabilidade económica, rendimentos 
agrícolas adequados e o desenvolvimento 
sustentável do sector agrícola da UE, bem 
como a segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
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directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

Or. en

Alteração 28
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados num contexto de volatilidade 
de preços e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

Or. fr

Alteração 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projecto de parecer
N.º 2 
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Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar, após um 
período transitório suficiente, os critérios 
históricos de cálculo actualmente 
utilizados para atribuir financiamento no 
âmbito do regime de pagamentos directos;

Or. es

Alteração 30
Sophie Auconie

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 

2. Sublinha que o regime de pagamentos 
directos deve ser mantido para continuar a 
garantir a competitividade, a estabilidade 
económica, rendimentos agrícolas 
adequados e o desenvolvimento sustentável 
do sector agrícola da UE, bem como a 
segurança alimentar e a segurança 
ambiental na UE, e assim assegurar a 
execução adequada de outras políticas e 
estratégias da UE, incluindo a Estratégia 
“Europa 2020”; considera que, a este 
respeito, importa elaborar critérios 
objectivos e transparentes para garantir a 
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concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar os critérios 
actualmente utilizados para atribuir 
financiamento no âmbito do regime de 
pagamentos directos;

concessão de um nível adequado de apoio 
directo na UE e abandonar as referências 
históricas utilizadas até à actualidade para 
atribuir financiamento no âmbito do regime 
de pagamentos directos;

Or. fr

Alteração 31
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que é de extrema 
importância minimizar os efeitos de 
distorção dos pagamentos directos sobre a 
concorrência no contexto do mercado 
interno, não apenas através da 
dissociação, na medida do possível, dos 
pagamentos directos a partir dos volumes 
de produção, mas também por via do 
alinhamento das taxas de remuneração 
entre as diferentes regiões e 
Estados-Membros da UE, 
designadamente entre as áreas com tipos 
de produção similares ou idênticos;

Or. pl

Alteração 32
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Atendendo ao seu carácter especial 
ligado à satisfação de necessidades 
básicas, a PAC deve ter em conta medidas 
de regulação de mercado, e um 
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mecanismo de gestão de riscos e crises, 
onde se incluam os seguros, capazes de 
constituir uma rede de segurança para os 
produtores agrícolas e para os 
consumidores; deve igualmente 
assegurar, uma maior equidade na 
repartição do valor ao longo da cadeia 
alimentar, bem como, a igualdade de 
tratamento entre produtores europeus e 
não europeus nas exigências impostas aos 
produtos agrícolas para consumo na UE;

Or. pt

Alteração 33
Erminia Mazzoni

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera urgente, atendendo à 
crescente taxa de feminização da 
agricultura – calcula-se que 3 em cada 10 
explorações sejam dirigidas por mulheres 
– e à inevitável vocação multifuncional da 
produção agrícola, que esta actividade 
deva tender para a produção de alimentos, 
mas também para a salvaguarda do 
território, a produção de serviços, ou a 
formação – intervindo ao nível das 
facilidades de crédito, da integração dos 
rendimentos agrícolas e do bem-estar na 
agricultura (factores sociais, com aptidão 
para a agricultura...);

Or. en

Alteração 34
Patrice Tirolien

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 
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Projecto de parecer Alteração

2-A. Regozija-se com a atenção 
dispensada às regiões específicas e aos 
territórios cujos equilíbrios sociais e 
ambientais se encontram estreitamente 
vinculados às práticas agrícolas; 
considera por isso necessário manter e 
reforçar os instrumentos destinados a 
estas regiões;

Or. fr

Alteração 35
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que, no futuro, os 
pagamentos directos só devem ter lugar 
até que as condições de mercado 
permitam que os agricultores possam 
sobreviver, apenas e só, com os 
rendimentos obtidos no próprio mercado, 
devendo este ser um objectivo de longo 
prazo dos pagamentos directos da PAC;

Or. en

Alteração 36
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-B. Entende que os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de reduzir os 
pagamentos directos em função do 
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tamanho da exploração agrícola ou do 
nível dos pagamentos recebidos por 
determinada propriedade, tendo em conta 
os benefícios decorrentes da escala de 
produção;

Or. pl

Alteração 37
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-B. Sublinha a necessidade de proceder a 
uma reavaliação, tendo em conta a 
situação concreta do sector do leite e dos 
produtos lácteos, da decisão de, em Março 
de 2015, abolir o sistema das quotas 
leiteiras;

Or. pt

Alteração 38
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 2-C (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-C. Salienta que o comércio de 
mercadorias entre a UE e os países 
terceiros, especialmente no sector 
alimentar, deve atender aos requisitos e 
aos padrões europeus de qualidade; 
sublinha, de igual modo, que a 
especificidade da agricultura, ou seja, o 
facto de a produção depender das 
condições climáticas tanto quanto dos 
recentes acontecimentos nos mercados 
financeiros, apontam para a necessidade 
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de melhorar o controlo dos mercados 
agrícolas, ao passo que, em prol da 
garantia da respectiva estabilidade, urge 
manter a possibilidade de intervenção nos 
anos de sobre-produção, especialmente no 
sector dos cereais, o que afecta, entre 
outros, os mercados da carne de porco e 
das aves de capoeira;

Or. pl

Alteração 39
Juozas Imbrasas

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

3. Acentua a necessidade de se continuar 
a simplificar os procedimentos de 
aplicação no âmbito da PAC, a reforçar 
os requisitos em matéria de controlo, e a 
reduzir o ónus administrativo suportado 
pelos beneficiários dos fundos, e considera
necessário que a PAC tenha mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta além disso a 
necessidade de diversificar os rendimentos 
dessas empresas, de desenvolver 
competências empresariais e de criar novos 
postos de trabalho nas zonas rurais;

Or. lt

Alteração 40
Maurice Ponga

Projecto de parecer
N.º 3 
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Projecto de parecer Alteração

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares bem como das explorações 
agrícolas situadas em espaços com 
características e limitações específicas, 
designadamente as que se situam nas 
regiões ultraperiféricas; salienta a 
necessidade de diversificar os rendimentos 
dessas empresas, de desenvolver 
competências empresariais e de criar novos 
postos de trabalho nas zonas rurais;

Or. fr

Alteração 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

3. Salienta que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares, bem como os melhores meios 
para encorajar a criação e manutenção 
dessas empresas; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de
trabalho nas zonas rurais, o que contribui 
tanto para contrariar a desertificação das 
zonas rurais como para elevar o nível de 
vida nessas zonas;

Or. ro
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Alteração 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais; constata que a 
maioria da população da UE vive nas 
zonas urbanas e considera que a PAC 
pode contribuir para o desenvolvimento 
duma agricultura inteligente nas zonas 
urbanas e, em particular, para revigorar 
instalações industriais abandonadas;

Or. xm

Alteração 43
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais;

3. Considera que a PAC deve ter mais em 
conta o potencial, os problemas e as 
necessidades das pequenas empresas 
familiares; salienta a necessidade de 
diversificar os rendimentos dessas 
empresas, de desenvolver competências 
empresariais e de criar novos postos de 
trabalho nas zonas rurais; deve ser criado 
um regime especial simplificado para os 
pequenos agricultores;

Or. pt
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Alteração 44
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para os desafios 
demográficos que dizem particularmente 
respeito às zonas rurais; considera, neste 
contexto, que é importante dar forma às 
alterações demográficas e reforçar a 
capacidade de atracção do espaço rural 
para os mais jovens; salienta a 
necessidade de garantir o acesso às infra-
-estruturas e às formas de prestação de 
serviços mais inovadoras, a fim de 
viabilizar uma participação económica, 
social e cultural eficaz, exortando a que 
as zonas rurais devam ser vistas como 
parte integrante do relacionamento entre 
o espaço urbano e espaço o rural, para 
que se possa salvaguardar um 
desenvolvimento equilibrado;

Or. de

Alteração 45
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que o desenvolvimento 
rural constitui uma questão horizontal e 
um elemento incontornável da PAC e que 
os novos programas se devem centrar, de 
forma ainda mais enfática, nos objectivos 
prioritários do desenvolvimento rural (o 
emprego, o ambiente na agricultura, a 
água, as alterações climáticas, a inovação 
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e a formação);

Or. en

Alteração 46
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a melhorarem os 
serviços de assistência e aconselhamento 
aos agricultores locais e regionais, a fim 
de os ajudar a melhor identificar as 
prioridades e a melhor avaliar os 
desempenhos das suas próprias 
explorações agrícolas;

Or. en

Alteração 47
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-B. Reivindica um segundo pilar forte e 
bem apetrechado da Política Agrícola 
Comum, capaz de reflectir as actuais 
necessidades do desenvolvimento rural; 
frisa o papel horizontal do segundo pilar, 
na perspectiva das suas realizações em 
prol do ambiente, da modernização e da 
melhoria estrutural da agricultura, bem 
como do desenvolvimento territorial 
equilibrado e da consecução dos 
objectivos políticos dos habitantes das 
zonas rurais e dos agricultores; nesta 
perspectiva, solicita que as medidas do 
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segundo pilar se adeqúem melhor à 
consecução dos seus objectivos, a fim de 
reforçar a eficácia das medidas em prol 
do crescimento, do emprego e do clima, 
bem como das iniciativas de defesa do 
espaço rural; entende que, neste contexto, 
deve ser atribuída particular importância 
ao financiamento dos jovens agricultores;

Or. en

Alteração 48
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 3-C (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-C. Congratula-se com o contributo do 
segundo pilar para o exercício do 
princípio da parceria e solicita aos 
Estados-Membros que prestem toda a 
atenção a este princípio e à sua ampla 
aplicação, ao introduzirem medidas 
específicas no âmbito do segundo pilar;

Or. en

Alteração 49
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 3-D (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-D. Salienta a importância da 
simplificação da carga administrativa e da 
interligação das normas administrativas e 
de execução de todos os fundos 
comunitários (por exemplo, a 
elegibilidade em matéria de IVA); solicita 
a simplificação e revisão das normas de 
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condicionalidade previstas no âmbito do 
segundo pilar, considera indispensável 
uma simplificação do actual sistema de 
indicadores e vê com reservas a
introdução de objectivos quantitativos;

Or. en

Alteração 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e culturais; observa, por 
conseguinte, que a PAC tem de contribuir 
para apoiar a produção regional e local e 
para criar e garantir a criação de postos 
de trabalho no espaço rural;

Or. de

Alteração 51
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 4 
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Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais; apela a um desenvolvimento 
territorial equilibrado das zonas rurais em 
todas as regiões da União Europeia que 
potencie o papel dos habitantes locais e 
que contribua para melhorar as condições 
locais e as ligações entre as zonas rurais e 
urbanas;

Or. pt

Alteração 52
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
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constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais; lembra que a agricultura é o 
alicerce da economia rural e que os 
agricultores desempenham um papel de 
primeiro plano na dinâmica da economia 
rural e no ordenamento dos territórios 
rurais;

Or. fr

Alteração 53
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis; além disso, esse 
potencial constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes;

Or. fi
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Alteração 54
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis em bases sustentáveis, 
mas que também constitui uma fonte de 
vantagens ambientais, ecológicas, 
paisagísticas, turísticas e intangíveis, 
incluindo tradições e costumes como o 
património gastronómico concretizado em 
produtos regionais; partilha a ideia 
segundo a qual as economias locais e os 
padrões de consumo descentralizados 
deveriam ser reforçados;

Or. de

Alteração 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 

4. Nota que o potencial das regiões e das 
zonas rurais não se resume aos recursos 
naturais que lhes permitem desempenhar 
um papel não só social e económico, uma 
vez que essas zonas são, antes de mais, um 
local de produção dos alimentos 
necessários para garantir a segurança 
alimentar e que fornecem matérias-primas 
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fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais;

fundamentais à indústria e à geração das 
energias renováveis, mas que também 
constitui uma fonte de vantagens 
ambientais, ecológicas, paisagísticas, 
turísticas e intangíveis, incluindo tradições 
e costumes como o património 
gastronómico concretizado em produtos 
regionais; considera que a promoção de 
marcas de qualidade regionais através da 
PAC - tanto a nível da UE como de países 
terceiros - pode proporcionar vantagens 
económicas a nível local e regional;

Or. xm

Alteração 56
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Favorece uma visão mais abrangente 
das zonas rurais, que, como fornecedoras 
de bens e serviços públicos, são, ou podem 
vir a ser, para muitos cidadãos da UE, um 
bom lugar para viver e trabalhar, motivo 
por que entende que importa garantir o 
financiamento adequado do seu 
desenvolvimento; salienta que o mesmo 
princípio se aplica às áreas mais 
desfavorecidas e às zonas montanhosas;

Or. pl

Alteração 57
Salvatore Caronna

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 
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Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que as medidas em favor 
do desenvolvimento rural devem ser 
coerentes e complementares dos 
instrumentos de apoio ao primeiro pilar, a 
fim de promover uma agricultura 
diversificada, competitiva e sustentável em 
todo o território da União Europeia; 
considera que a política de 
desenvolvimento rural deve apoiar a 
modernização e o melhoramento das 
estruturas e a inovação no domínio 
agrícola, também com vista a responder 
aos desafios da segurança alimentar, do 
ambiente, das alterações climáticas e do 
emprego;

Or. it

Alteração 58
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Requer que a PAC não apoie senão a 
produção agrícola levada a cabo sem 
recurso a organismos geneticamente 
modificados (OGM), porque, de outro 
modo, os Estados-Membros que rejeitam 
a utilização de OGM estariam, ainda 
assim, a financiá-los indirectamente 
através da PAC; observa, de igual modo, 
que a possibilidade da existência de 
perigos para a saúde humana, para a 
saúde animal e para o ambiente em 
resultado do consumo de OGM não pode 
ser cientificamente descartada;

Or. de
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Alteração 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Assinala que é fundamental atrair 
dois grupos prioritários - os jovens e as 
mulheres - para as actividades próprias do 
campo e oferecer-lhes novas 
oportunidades económicas alternativas, a 
fim de combater a desertificação das 
zonas rurais e garantir uma população 
rural sustentável;

Or. es

Alteração 60
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. O desenvolvimento rural deve 
promover, a inovação na agricultura, a 
diversificação das actividades 
socioeconómicas, a criação de emprego e 
o rejuvenescimento nas zonas rurais;

Or. pt

Alteração 61
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-B. A participação dos jovens é 
fundamental para o desenvolvimento das 
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zonas rurais; a futura PAC, em 
articulação com outras políticas, deve 
incluir um conjunto coerente de 
incentivos à instalação de jovens nas 
zonas rurais, quer como agricultores e 
empreendedores rurais, quer como 
prestadores de serviços qualificados às 
explorações agrícolas, designadamente no 
âmbito dos serviços de aconselhamento e 
extensão, quer noutras actividades que 
contribuam para o desenvolvimento e 
diversificação económica e a vitalidade 
social dos territórios rurais;

Or. pt

Alteração 62
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser 
mantidas, designadamente no âmbito da 
expansão do segundo pilar, de modo a 
incluir os objectivos da Estratégia “Europa 
2020”; afirma que tal requer coordenação 
e repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

5. Chama a atenção para o facto de 
alguns países continuarem a carecer de 
apoio para recuperarem do seu atraso, 
pelo que, em consequência, o segundo 
pilar da PAC deve ser mantido com 
pujança suficiente para honrar os actuais 
critérios e modalidades de financiamento, 
que levam em conta as diferenças de 
desenvolvimento entre os países e ajudam 
a reforçar a integração europeia; entende
igualmente que a expansão do segundo 
pilar no intuito de abranger novos 
desafios, incluindo os objectivos da 
Estratégia "Europa 2020", vai exigir a 
prestação de um apoio adequado às zonas 
rurais no âmbito da política de coesão, a 
par de uma coordenação e repartição 
adequadas de competências entre a PAC e 
a política regional;

Or. pl
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Alteração 63
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser 
mantidas, designadamente no âmbito da 
expansão do segundo pilar, de modo a 
incluir os objectivos da Estratégia 
“Europa 2020”; afirma que tal requer 
coordenação e repartição adequadas de 
competências entre a PAC e a política de 
coesão.

5. Reconhece que a política de 
desenvolvimento rural, ao contrário da 
política regional, tem a vantagem de não 
estar vinculada a áreas específicas do 
território, sendo, portanto, mais adequada 
para se transformar num instrumento 
forte e visível para a concretização dos 
objectivos europeus; observa que isso 
pressupõe que determinadas normas do 
FEDER e do FEADER sejam 
harmonizadas, de molde a evitar que os 
utilizadores sejam sobrecarregados com 
uma desnecessária duplicação, quer de 
encargos administrativos, quer de 
obstáculos espúrios ao acesso.

Or. de

Alteração 64
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
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atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
acolhe com agrado uma maior
coordenação entre os fundos comunitários 
à escala da UE; solicita que esta 
coordenação seja cabalmente 
demonstrada nos mecanismos que 
recorrem aos fundos comunitários, 
nomeadamente em acções financiadas a 
partir do segundo pilar e vocacionadas 
para o apoio ao desenvolvimento rural; 
recomenda, por conseguinte, que os 
fundos de apoio à Política Agrícola 
Comum se tornem parte integrante do 
Quadro Estratégico Comum, na medida 
em que só a orientação específica de 
fundos públicos da UE e a coordenação 
das políticas europeias produzirá 
resultados no terreno.

Or. en

Alteração 65
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas; 
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designadamente no âmbito da expansão 
do segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

Or. en

Alteração 66
Rosa Estaràs Ferragut

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
EstadosMembros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
EstadosMembros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão, sendo 
especialmente relevante a coordenação no 
interesse do princípio de coesão 
territorial.

Or. es
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Alteração 67
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
EstadosMembros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
EstadosMembros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, tanto no que diz respeito às 
diferenças económicas como às limitações 
resultantes de condições naturais, os 
critérios em vigor e as modalidades de 
financiamento do desenvolvimento rural 
devem ser mantidos, designadamente no 
âmbito da expansão do segundo pilar, de 
modo a incluir os objectivos da Estratégia 
“Europa 2020”;  afirma que tal requer 
coordenação e repartição adequadas de 
competências entre a PAC e a política de 
coesão.

Or. fi

Alteração 68
Ramona Nicole Mănescu

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
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atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”; 
afirma que tal requer a manutenção dos 
critérios de coesão e o reforço da
coordenação e repartição de competências 
entre a PAC e a política de coesão;

Or. en

Alteração 69
Sophie Auconie

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”;
afirma que tal requer coordenação e 
repartição adequadas de competências 
entre a PAC e a política de coesão.

5. Adverte que as regras actualmente em 
vigor relativas à atribuição de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar 
foram acordadas com base no critério de 
coesão, ou seja as disparidades de 
desenvolvimento agrícola e rural entre 
Estados-Membros e regiões; entende que, 
atendendo à persistência dessas 
disparidades, os critérios em vigor e as 
modalidades de financiamento do 
desenvolvimento rural devem ser mantidas, 
designadamente no âmbito da expansão do 
segundo pilar, de modo a incluir os 
objectivos da Estratégia “Europa 2020”;
afirma que tal requer uma coordenação
firme e uma repartição adequada de 
competências entre a PAC e a política de 
coesão.

Or. fr
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Alteração 70
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Observa que há que evitar a 
ocorrência de alterações bruscas na 
atribuição das verbas do segundo pilar, na 
medida em que os Estados-Membros têm 
expectativas em relação à continuidade do 
planeamento financeiro e dos factores de 
confiança; apoia, por conseguinte, a 
abordagem pragmática de manter os 
actuais critérios de repartição no âmbito 
do segundo pilar; assinala, para além 
disso, que a respectiva "ecologização" 
tem de ser efectuada na proporção do 
desenvolvimento das zonas rurais;

Or. pl

Alteração 71
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Recorda a importância da actividade 
agrícola no desenvolvimento económico e 
social e na dinamização das zonas rurais 
e propõe a criação de serviços de 
aconselhamento e de acompanhamento 
ao nível regional e local para os 
agricultores europeus de forma a 
contribuir para a redução dos fluxos de 
êxodo rural e para o combate ao desafio 
das alterações demográficas;

Or. pt
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Alteração 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão a reforçar as 
sinergias e a coordenação entre as acções 
de desenvolvimento do mundo rural no 
âmbito do FEADER e as acções de coesão 
no âmbito do FEDER, do Fundo de 
Coesão e do FSE; é de opinião que uma 
abordagem global para o desenvolvimento 
das comunidades rurais, em consonância 
com o objectivo da coesão territorial, 
poderia ser conseguida mediante a 
obtenção de sinergias mais óbvias entre 
aqueles fundos;

Or. en

Alteração 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Considera que é necessário adoptar 
uma estratégia que permita correlacionar 
directamente os recursos naturais, o meio 
rural e medidas de política alimentar, em 
combinação com a política de coesão 
territorial, tendo em conta o crescimento 
da população e as frequentes catástrofes 
naturais decorrentes das alterações 
climáticas, que acentuam a crise 
alimentar;

Or. ro
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Alteração 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Solicita à a Comissão e aos 
Estados-Membros que identifiquem 
mecanismos que facilitem o acesso dos 
agricultores a sistemas de crédito e de 
seguros;

Or. en

Alteração 75
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-B. Salienta a necessidade de melhorar a 
coordenação entre a PAC e a política de 
coesão, nomeadamente no que diz 
respeito à estratégia, por meio de 
orientações comuns sobre os princípios 
(na linha das soluções adoptadas para a 
política de coesão) e de um tratamento 
uniforme dos beneficiários a título dos 
vários fundos, inclusive no tocante à 
execução;

Or. pl

Alteração 76
Czesław Adam Siekierski

Projecto de parecer
N.º 5-C (novo) 
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Projecto de parecer Alteração

5-C. Considera que devem ser envidados 
esforços tendentes à melhoria da 
coordenação entre a PAC e as políticas da 
UE em matéria de finanças, comércio, 
clima e energia, a fim de assegurar a 
capacidade da PAC para satisfazer os 
seus objectivos;

Or. pl


