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Alteração 158
Jens Geier

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

nas zonas rurais deve ser aplicada de 
maneira transversal, em articulação com 
outras prioridades da União em matéria de 
desenvolvimento rural.

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 159
Jens Geier

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 160
Jens Geier

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 

(21) A criação e o desenvolvimento de 
novas atividades económicas sob a forma 
de novas explorações agrícolas, novas 
empresas ou novos investimentos em 
atividades não agrícolas são essenciais para 
o desenvolvimento e a competitividade das 
zonas rurais. Uma medida destinada ao 
desenvolvimento das explorações e das 
empresas agrícolas deveria facilitar a 
instalação inicial dos jovens agricultores e 
a adaptação estrutural das suas explorações 
após a sua criação, bem como a 
diversificação dos agricultores para 
atividades não agrícolas e a criação e 
desenvolvimento de PME não agrícolas nas 
zonas rurais. Há ainda que incentivar o 
desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas potencialmente viáveis do ponto 
de vista económico. Para assegurar a 
viabilidade de novas atividades 
económicas que beneficiam de apoio no 
âmbito desta medida, este deve ficar 
subordinado à apresentação de um plano de 
atividades. O apoio à criação de empresas 
deve abranger apenas o período inicial de 
vida de uma empresa, não devendo 
transformar-se numa ajuda ao 
funcionamento. Por conseguinte, caso os 
Estados-Membros optem por conceder a 
ajuda sob forma de frações, estas devem 
ser previstas para um período não superior 
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a cinco anos. Além disso, para incentivar a 
reestruturação do setor agrícola, deve ser 
concedido apoio sob forma de pagamentos 
anuais aos agricultores que participam no 
regime dos pequenos agricultores 
estabelecido no título V do Regulamento 
(UE) n.º DP/2012 e que assumem o 
compromisso de ceder a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor que 
não participa nesse regime.

a cinco anos.

Or. de

Justificação

Os agricultores, tal como todos os demais empresários, devem beneficiar da igualdade de 
tratamento quando cedem a respetiva exploração. O pagamento de uma indemnização aos 
agricultores não é defensável e infringe o princípio da igualdade de tratamento relativamente 
a outros empresários.

Alteração 161
Jens Geier

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos
recursos naturais, dos solos e da 

(28) Os pagamentos a título das medidas 
agroambientais e climáticas devem 
continuar a desempenhar um papel 
preponderante no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das zonais 
rurais e na resposta à procura crescente de 
serviços ambientais por parte da sociedade. 
Estes pagamentos devem incentivar ainda 
mais os agricultores e outros gestores de 
terras a servir a sociedade no seu conjunto 
através da introdução ou manutenção de 
práticas agrícolas que contribuam para a 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas e sejam compatíveis 
com a proteção e melhoria do ambiente, da 
paisagem e das suas características, dos 
recursos naturais, dos solos e da 
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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 agro-ambiente 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.

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 utilizar, no mínimo, 30 %
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 agro-ambiente e clima, 
da medida relativa à agricultura biológica e 
da medida relativa aos pagamentos a favor 
das zonas sujeitas a condicionantes naturais 
ou outras condicionantes específicas.

Or. de

Justificação

A fixação de uma percentagem mínima obrigatória para as medidas agroambientais e 
climáticas reveste-se de grande importância para assinalar a relevância deste domínio de 
acção prioritário, dotando-o simultaneamente de flexibilidade suficiente. Assim sendo, 
propõe-se aumentar ligeiramente essa percentagem de 25% para 30%.
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Alteração 162
Jens Geier

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 
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 

Suprimido
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definição da duração mínima e máxima 
dos empréstimos comerciais atribuídos 
aos fundos mutualistas.

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 163
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FEADER contribui, no quadro de 
uma estratégia europeia de 
desenvolvimento rural, para a realização 
da estratégia Europa 2020 no quadro de 
uma estratégia europeia de 
desenvolvimento rural, através da 
promoção do desenvolvimento rural 
sustentável em toda a União, em 
complementaridade com outros 
instrumentos da política agrícola comum (a 
seguir designada «PAC») e de modo 
coordenado e complementar à política de 
coesão e à política comum das pescas. 
Contribui para um setor agrícola da União 
mais equilibrado sob o ponto de vista 
territorial e ambiental, menos prejudicial 
para o clima, mais resistente às alterações 
climáticas e mais inovador.

Or. de

Justificação

 A alteração 29 do parecer do Comité das Regiões destaca a necessidade de uma verdadeira 
estratégia de desenvolvimento rural à escala da União Europeia, a qual deve ser conduzida 
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de modo coordenado e complementar à promoção da política de coesão e da política comum 
das pescas.

Alteração 164
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

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 com especial incidência nos 
seguintes domínios:

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 165
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio à gestão de riscos das 
explorações agrícolas.

Suprimido

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.
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Alteração 166
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promoção da diversificação económica
e da criação de empresas e de empregos;

Or. de

Justificação

Alteração 32 do Comité das Regiões.

Alteração 167
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria da acessibilidade, utilização e 
qualidade das tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) em zonas rurais.

(c) Melhoria da acessibilidade, utilização e 
qualidade das novas tecnologias e das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC);

Or. de

Justificação

Alteração 32 do Comité das Regiões.

Alteração 168
Jens Geier

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Dinamização da fixação de jovens 
nas zonas rurais, sobretudo mulheres, 
mediante o fomento de atividades que 
facilitem a conciliação da vida familiar e 
profissional.

Or. de

Justificação

Alteração 32 do Comité das Regiões.

Alteração 169
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os pagamentos anuais aos 
agricultores que participam no regime dos 
pequenos agricultores estabelecido no 
título V do Regulamento (UE) 
n.º DP/2012 (a seguir designado «regime 
dos pequenos agricultores») que cedem, a 
título permanente, a sua exploração a 
outro agricultor.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os agricultores, tal como todos os demais empresários, devem beneficiar da igualdade de 
tratamento quando cedem a respetiva exploração. O pagamento de uma indemnização aos 
agricultores não é defensável e infringe o princípio da igualdade de tratamento relativamente 
a outros empresários.

Alteração 170
Jens Geier
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio previsto no n.º 1, alínea c), é 
concedido a agricultores que participam 
no regime dos pequenos agricultores, 
aquando da apresentação do pedido de 
apoio, desde há pelo menos um ano e que 
assumam o compromisso de ceder, a título 
permanente, a totalidade da sua 
exploração e direitos ao pagamento 
correspondentes a outro agricultor. O 
apoio é pago desde a data da cessão até 31 
de dezembro de 2020.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os agricultores, tal como todos os demais empresários, devem beneficiar da igualdade de 
tratamento quando cedem a respetiva exploração. O pagamento de uma indemnização aos 
agricultores não é defensável e infringe o princípio da igualdade de tratamento relativamente 
a outros empresários.

Alteração 171
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O apoio previsto no n.º 1, alínea c), 
corresponde a 120 % do pagamento anual 
recebido pelo beneficiário ao abrigo do 
regime dos pequenos agricultores.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os agricultores, tal como todos os demais empresários, devem beneficiar da igualdade de 
tratamento quando cedem a respetiva exploração. O pagamento de uma indemnização aos 
agricultores não é defensável e infringe o princípio da igualdade de tratamento relativamente 
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a outros empresários.

Alteração 172
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 173
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A alteração 36 do Comité das Regiões assinala que deve ser suprimida a limitação das 
medidas a "terras agrícolas", porquanto tal comprometeria seriamente objetivos ambientais e 
climáticos fundamentais. Tal aplica-se, por exemplo, ao aproveitamento de superfícies que 
não são consideradas terras agrícolas para pastagens, bem como à aplicação de medidas 
agroambientais a zonas lacustres, pantanosas e ribeirinhas.

Alteração 174
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Gestão de riscos Suprimido
1. O apoio no âmbito desta medida 
abrange, em especial:
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.
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2. Para efeitos do n.º 1, alíneas b) e c), por 
«fundo mutualista», entende-se um 
regime, reconhecido pelo Estado-Membro 
em conformidade com a legislação 
nacional, de auto-seguro dos agricultores 
filiados, através do qual são efetuados 
pagamentos compensatórios aos 
agricultores filiados afetados por perdas 
económicas causadas por um surto de 
doença dos animais ou das plantas ou por 
um incidente ambiental ou que tenham 
sofrido uma diminuição acentuada dos 
seus rendimentos.
3. Os Estados-Membros asseguram que a 
combinação desta medida com outros 
instrumentos de apoio nacionais ou da 
União ou regimes de seguro privados não 
resulta numa compensação excessiva. O 
apoio direto ao rendimento recebido a 
título do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (a seguir designado 
«FEG») 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. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 175
Jens Geier

Proposta de regulamento
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Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Seguro de colheitas, de animais e de 
plantas

Suprimido

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, 
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.
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 ao montante 
máximo fixado no anexo I.
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Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 176
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Fundos mutualistas para doenças dos 
animais e das plantas e para incidentes 
ambientais

Suprimido

1. 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.
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:
Nos custos administrativos da criação do 
fundo mutualista, repartidos por um 
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período máximo de três anos e de forma 
degressiva;
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.

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 177
Jens Geier

Proposta de regulamento
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Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Instrumento de estabilização dos 
rendimentos

Suprimido

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.
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 
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 



AM\912809PT.doc 21/27 PE496.352v01-00

PT

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.
5. O apoio é limitado à taxa máxima 
fixada no anexo I.

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 178
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Regras relativas à execução das medidas Suprimido
1. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, regras relativas à execução das 
medidas previstas na presente secção 
relacionadas com:
(a) Os procedimentos de seleção das 
autoridades ou dos organismos que 
prestam serviços de aconselhamento 
agrícola e florestal, serviços de gestão 
agrícola ou de substituição na exploração 
agrícola, bem como a degressividade da 
ajuda no âmbito da medida relativa aos 
serviços de aconselhamento a que se 
refere o artigo 16.º;
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(b) A avaliação pelos Estados-Membros 
da evolução do plano de atividades, as 
opções de pagamento, bem como as 
modalidades de acesso dos jovens 
agricultores a outras medidas no âmbito 
da medida de desenvolvimento das 
explorações agrícolas e das empresas a 
que se refere o artigo 20.º;
(c) A demarcação em relação a outras 
medidas, a conversão para unidades 
diferentes das utilizadas no anexo I, o 
cálculo dos custos de transação e a 
conversão ou ajustamentos dos 
compromissos assumidos no âmbito da 
medida relativa ao agro ambiente e ao 
clima a que se refere o artigo 29.º, da 
medida relativa à agricultura biológica a 
que se refere o artigo 30.º e da medida de 
serviços silvo-ambientais e climáticos e 
conservação das florestas a que se refere 
o artigo 35.º.;
(d) A possibilidade de utilizar 
hipóteses-padrão de perda de rendimentos 
no quadro das medidas previstas nos 
artigos 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 34.º e 35.º e os 
critérios para o respetivo cálculo;
(e) O cálculo do montante do apoio, no 
caso de uma operação ser elegível para 
apoio no âmbito de várias medidas.
Tais atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 91.º.

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 179
Jens Geier
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aos investimentos na modernização 
ou criação de instalações de irrigação que 
estejam incluídas nos planos ou nos 
programas dos Estados-Membros ou das 
regiões e cuja avaliação ambiental 
exaustiva tenha obtido resultados 
considerados favoráveis tanto do ponto de 
vista da qualidade da água como do 
estado quantitativo desse recurso;

Or. de

Justificação

Alteração 37 do Comité das Regiões.

Alteração 180
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da atribuição da reserva de 
eficácia referida no artigo 20.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], as 
receitas afetadas disponíveis cobradas em 
conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (UE) n.º HR/2012 para o 
FEADER são aditadas aos montantes 
referidos no artigo 18.º do Regulamento 
(UE) n.º [CSF/2012]. São repartidas entre 
os Estados-Membros proporcionalmente à 
parte que lhes cabe do montante total de 
apoio do FEADER.

6. As receitas afetadas disponíveis 
cobradas em conformidade com o artigo 
45.º do Regulamento (UE) n.º HR/2012 
para o FEADER são repartidas entre os 
Estados-Membros proporcionalmente à 
parte que lhes cabe do montante total de 
apoio do FEADER.

Or. de
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Justificação

A reserva de desempenho preista no artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º [CSF/2012] é 
suprimida.

Alteração 181
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Pelo menos 30% da contribuição 
total do FEADER para o programa de 
desenvolvimento rural devem ser 
reservados às medidas previstas nos 
artigos 29, 30.º e 31.º.

Or. de

Justificação

A fixação de uma percentagem mínima obrigatória para as medidas agro ambientais e 
climáticas não deveria figurar apenas num considerando, mas também no artigo 
correspondente. No intuito de salientar a relevância deste domínio de ação prioritário, 
dotando-o simultaneamente de flexibilidade suficiente, propõe-se aumentar ligeiramente essa 
percentagem de 25% para 30%.

Alteração 182
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A contribuição nacional para a 
despesa pública elegível pode ser 
substituída por contribuições do setor 
privado.

Or. de
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Justificação

Como já previsto nas concluídas negociações do trílogo sobre o regulamento financeiro, a 
contribuição nacional para a despesa pública elegível deve poder ser substituída por 
contribuições do setor privado. Tal revela-se particularmente necessário na época atual, em 
que os Estados-Membros envidam esforços de poupança, de molde a que as dificuldades por 
aqueles enfrentadas na obtenção da sua taxa de cofinanciamento possam ser compensadas 
por investidores privados.

Alteração 183
Jens Geier

Proposta de regulamento
Anexo 5 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Gestão de riscos Suprimido

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 184
Jens Geier

Proposta de regulamento
Anexo 5 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Seguro de colheitas, de 
animais e de plantas

Suprimido

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
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e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 185
Jens Geier

Proposta de regulamento
Anexo 5 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Fundos mutualistas para 
doenças dos animais e das plantas e para 
incidentes ambientais

Suprimido

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.

Alteração 186
Jens Geier

Proposta de regulamento
Anexo 5 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Instrumento de estabilização 
dos rendimentos

Suprimido

Or. de

Justificação

O primeiro pilar da política agrícola comum visa a estabilização dos rendimentos. O segundo 
pilar da política agrícola comum visa o desenvolvimento rural. Os artigos 37.º, 38.º, 39.º, 40.º 
e 41.º, bem como os considerandos correspondentes da proposta da Comissão, não se 
inserem, por conseguinte, no segundo pilar.
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