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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento relativa ao financiamento, à gestão e à vigilância da PAC reúne 
num único texto de base todas as disposições e requisitos vocacionados para a implementação 
uniforme da política agrícola comunitária a fim de atingir de forma eficaz a estratégia 
«Europa 2020».

A proposta de regulamento é, e deve ser, pela sua própria natureza e missão, o mais racional 
possível, deve definir todos nos fenómenos suscetíveis de serem geridos, que se manifestem 
no âmbito da política agrícola comum, e todas as ações e/ou atividades uniformes em todo o 
território da União preparadas para essa finalidade.

Por este motivo, sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento regional, a proposta adequa-
se mal a modificações e/ou integrações que poderiam de alguma forma prejudicar a missão e 
o resultado.

Neste contexto, optou-se por dar maior atenção aos principais destinatários da política 
agrícola comunitária, ou seja, os agricultores e as comunidades rurais, tendo em vista uma 
abordagem centralizada nas necessidades específicas que têm origem nas especificidades 
locais e territoriais.

Procurou-se, nomeadamente, racionalizar e tornar mais eficiente o lado institucional da PAC e 
reduzir ou eliminar os encargos desproporcionados sobre os agricultores. Embora o 
regulamento preveja que os organismos pagadores são responsáveis, e a medida em que o são, 
pelas suas faltas de eficiência, tal não significa automaticamente um alívio dos encargos dos 
beneficiários. De facto, um pagamento atrasado pode implicar, em alturas de grande 
volatilidade dos mercados agrícolas e de restrições económicas, pesados encargos para as 
empresas que podem ver a sua força negocial e patrimonial enfraquecida por fatores externos 
às próprias capacidades do governo.

Procurou-se ainda orientar os critérios de aplicação do sistema de aconselhamento agrícola 
destinados às empresas e aos empresários que necessitam, mais do que ninguém, de uma 
orientação racional e competente em matéria de gestão do empreendimento agrícola. Tudo 
isto a fim de veicular o setor agrícola para uma racionalização lógica e não forçada, sobretudo 
nas regiões rurais em que a população ainda habita nas áreas rurais e onde a agricultura ainda 
é património de cultura, vitalidade e riqueza não monetária.

Ao mesmo tempo, procurou-se favorecer os benefícios compartilhados pelas comunidades em 
detrimento dos comportamentos inadequados ou fraudulentos de cada um, frequentemente 
causados por situações de crise que invalidam os esforços do território de referência de forma 
determinante e persistente.

Por fim, procurou-se dar nova orientação aos objetivos da vigilância também em relação aos 
indicadores económicos que integram e testemunham, de forma mais eficaz, os resultados da 
política agrícola comunitária, a fim de fornecer um cenário o mais realista possível dos efeitos 
da aplicação da política agrícola comunitária. Neste sentido, afigurou-se oportuno submeter a 
vigilância variáveis complementares como: o acesso aos mercados, os processos de formação 
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e a estabilidade dos preços, a difusão da economia contratual agrícola; a taxa de difusão, a 
produção e utilização de energia de fontes renováveis no setor agrícola e nas comunidades 
rurais, o desenvolvimento territorial equilibrado com uma base pelo menos regional, a 
mobilidade regional, as dinâmicas demográficas, o despovoamento, o rendimento (não 
necessariamente resultante do setor agrícola) a pobreza nas zonas rurais.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de contribuir para sensibilizar 
os beneficiários para a relação entre as 
práticas agrícolas e a gestão das 
explorações, por um lado, e as normas em 
matéria de ambiente, alterações climáticas, 
boas condições agrícolas dos solos, 
segurança dos alimentos, saúde pública, 
saúde animal, fitossanidade e bem-estar 
dos animais, por outro, é necessário que os 
Estados-Membros criem um sistema global 
de aconselhamento agrícola para os 
beneficiários. Esse sistema de 
aconselhamento agrícola não deve afetar, 
de forma alguma, a obrigação e a 
responsabilidade dos beneficiários de 
cumprirem essas normas. Os Estados-
Membros devem ainda assegurar uma clara 
separação entre aconselhamento e 
controlos.

(10) A fim de contribuir para sensibilizar 
os beneficiários para a relação entre as 
práticas agrícolas particulares, 
compatíveis e preferíveis na área de 
referência e a gestão das explorações, por 
um lado, e as normas em matéria de 
ambiente, alterações climáticas, boas 
condições agrícolas dos solos, segurança 
dos alimentos, saúde pública, saúde 
animal, fitossanidade e bem-estar dos 
animais, por outro, é necessário que os 
Estados-Membros criem um sistema global 
de aconselhamento agrícola para os 
beneficiários. Esse sistema de 
aconselhamento agrícola não deve afetar, 
de forma alguma, a obrigação e a 
responsabilidade dos beneficiários de 
cumprirem essas normas. Os Estados-
Membros devem ainda assegurar uma clara 
separação entre aconselhamento e 
controlos.

Or. it
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum1. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, assim 
como com o desenvolvimento sustentável 
da atividade económica das pequenas 
explorações.

(11) O sistema de aconselhamento agrícola 
deve cobrir, no mínimo, os requisitos e as 
normas que constituem o âmbito da 
condicionalidade. O sistema deve ainda 
cobrir os requisitos a cumprir em relação às 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente no que respeita aos pagamentos 
diretos, assim como a manutenção da 
superfície agrícola, impostos pelo 
Regulamento (UE) n.º DP/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para os pagamentos 
diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política 
agrícola comum1. Por último, o sistema 
deve cobrir determinados elementos 
relacionados com a adaptação às alterações 
climáticas e sua atenuação, a 
biodiversidade, as implicações resultantes 
da utilização de sementes e derivados de 
OGM, a proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e das 
plantas e a inovação, assim como com o 
desenvolvimento sustentável da atividade 
económica das pequenas explorações.

Or. it

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A adesão dos agricultores ao sistema 
de aconselhamento agrícola deve ser 
voluntária. Todos os beneficiários, mesmo 
que não recebam apoio no âmbito da PAC, 

(12) A adesão dos agricultores ao sistema 
de aconselhamento agrícola deve ser 
voluntária. Todos os beneficiários, mesmo 
que não recebam apoio no âmbito da PAC, 
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devem ser autorizados a participar no 
sistema, embora os Estados-Membros 
possam definir critérios de prioridade. 
Devido à natureza do sistema, as 
informações obtidas nesta atividade de 
aconselhamento devem ser consideradas 
confidenciais, exceto em casos de infração 
grave ao direito da União ou ao direito 
nacional. A fim de garantir a eficiência do 
sistema, os consultores devem possuir 
qualificações adequadas e receber 
formação regularmente.

devem ser autorizados a participar no 
sistema, embora os Estados-Membros 
possam definir critérios de prioridade em 
particular para os agricultores que, de 
outra forma, poderiam permanecer 
excluídos e que, mais do que ninguém, 
necessitam de uma orientação 
competente, especialmente em áreas 
caracterizadas pela microfragmentação 
agrária. Devido à natureza do sistema, as 
informações obtidas nesta atividade de 
aconselhamento devem ser consideradas 
confidenciais, exceto em casos de infração 
grave ao direito da União ou ao direito 
nacional. A fim de garantir a eficiência do 
sistema, os consultores devem possuir 
qualificações adequadas e receber 
formação regularmente.

Or. it

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As dotações necessárias para cobrir as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados para efeitos do 
FEAGA devem ser disponibilizadas aos 
Estados-Membros pela Comissão sob a 
forma de reembolsos, com base na 
contabilização das despesas efetuadas por 
esses organismos. Na pendência desses 
reembolsos sob a forma de pagamentos 
mensais, os Estados-Membros devem 
mobilizar os meios adequados em função 
das necessidades dos seus organismos 
pagadores acreditados. Os custos de 
pessoal e os custos administrativos em que 
os Estados-Membros e os beneficiários
envolvidos na execução da PAC 
incorreram ficam a seu cargo.

(13) As dotações necessárias para cobrir as 
despesas efetuadas pelos organismos 
pagadores acreditados para efeitos do 
FEAGA devem ser disponibilizadas aos 
Estados-Membros pela Comissão sob a 
forma de reembolsos, com base na 
contabilização das despesas efetuadas por 
esses organismos. Na pendência desses 
reembolsos sob a forma de pagamentos 
mensais, os Estados-Membros devem 
mobilizar os meios adequados em função 
das necessidades dos seus organismos 
pagadores acreditados. A fim de tornar 
mais eficiente o funcionamento dos 
organismos pagadores, os custos de 
pessoal e os custos administrativos em que 
os Estados-Membros envolvidos na 
execução da PAC incorreram ficam a seu 
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cargo.

Or. it

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER. Se pagarem tardiamente, os 
Estados-Membros devem, a expensas suas, 
acrescentar juros ao montante em causa, a 
fim de compensarem os beneficiários. Esta 
disposição pode constituir um incentivo 
para os Estados-Membros respeitarem os 
prazos de pagamento e pode oferecer aos 
beneficiários mais garantias de que serão 
pagos atempadamente ou de que, pelo 
menos, serão compensados em caso de 
pagamento tardio.

(25) O pagamento da ajuda da União aos 
beneficiários deve ser efetuado 
tempestivamente, para que estes a possam 
utilizar de forma eficiente. O 
incumprimento pelos Estados-Membros 
dos prazos de pagamento estabelecidos na 
legislação da União poderá criar problemas 
graves aos beneficiários e pôr em perigo a 
anualidade do orçamento da União. Por 
conseguinte, devem ser excluídas do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em desrespeito dos prazos de 
pagamento. Para observância do princípio 
da proporcionalidade, a Comissão deve 
poder estabelecer disposições que 
prevejam as exceções a essa regra geral. 
Este princípio, constante do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, deve ser mantido e 
aplicado, tanto ao FEAGA como ao 
FEADER. Se pagarem tardiamente, os 
Estados-Membros devem, a expensas suas, 
acrescentar juros ao montante em causa, a 
fim de compensarem os beneficiários e os 
respetivos créditos temporários devem 
figurar entre as atividades patrimoniais 
dos beneficiários. Esta disposição pode 
constituir um incentivo para os Estados-
Membros respeitarem os prazos de 
pagamento e pode oferecer aos 
beneficiários mais garantias de que serão 
pagos atempadamente ou de que, pelo 
menos, serão compensados em caso de 
pagamento tardio.

Or. it
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Justificação

A planificação dos pagamentos a favor dos beneficiários tem uma importância primordial, 
caso se trate de empresas agrícolas, ou de outras empresas ou fornecedores de serviços.
Por esta razão, a fim de defender a economia local, os créditos tornados exigíveis devem

poder ser contabilizados entre as atividades patrimoniais da empresa desde que incorporem 
um grau de certeza mais que razoável.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) A penhora da empresa ou de partes 
desta provocada por financiamentos 
incorretamente atribuídos por meio de 
editais declarados sucessivamente como 
não estando em conformidade com a 
legislação da UE.

Or. it

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos pagadores são serviços 
ou organismos dos Estados-Membros 
responsáveis exclusivamente pela gestão e 
pelo controlo das despesas referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 5.º.

1. Os organismos pagadores são serviços 
ou organismos dos Estados-Membros ou 
regiões responsáveis exclusivamente pela 
gestão e pelo controlo, dentro dos limites 
da mesma organização, das despesas 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 5.º.

Or. it
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O organismo de certificação é uma 
entidade pública ou privada designada pelo 
Estado-Membro que emite um parecer 
sobre a declaração de fiabilidade da gestão, 
que abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

1. O organismo de certificação é uma 
entidade terceira pública ou privada 
encarregada pelo Estado-Membro em 
seguimento a um concurso público 
internacional que emite um parecer 
redigido em conformidade com as normas 
de auditoria internacionalmente aceites, 
fundamentado em controlos baseados no 
risco, e tendo em consideração os 
desempenhos precedentes do 
Estado-Membro ou região sobre a 
declaração de fiabilidade da gestão, que 
abrange a integralidade, exatidão e 
veracidade das contas do organismo 
pagador, o bom funcionamento do seu 
sistema de controlo interno, a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, 
assim como o respeito do princípio da boa 
gestão financeira.

Or. it

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem um 
sistema de aconselhamento aos 
beneficiários em matéria de gestão das 
terras e das explorações agrícolas (a seguir 
denominado «sistema de aconselhamento 
agrícola»), gerido por um ou mais 
organismos designados. Os organismos 
designados podem ser públicos ou 
privados:

1. Os Estados-Membros ou regiões 
estabelecem um sistema de 
aconselhamento aos beneficiários em 
matéria de gestão das terras e das 
explorações agrícolas (a seguir 
denominado «sistema de aconselhamento 
agrícola»), gerido por um ou mais 
organismos designados. Os organismos 
designados podem ser públicos ou 
privados, fazendo preferencialmente 
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referência às instituições académicas ou 
centros de investigação.

Or. it

Justificação

Em consonância com a regionalização da PAC, parece inoportuno encarregar um único 
organismo a nível nacional, sobretudo se o território nacional apresentar especificidades 
geomorfológicas, pedoclimáticas, de cultivo e culturais muito marcadas com base na 
amplitude do território. Além disso, parece oportuno procurar racionalizar a atividade 
relacionando-a diretamente com academias e institutos de investigação, a fim de aproximar o 
pessoal académico (incluindo em vários ângulos os investigadores) dos problemas 
empresariais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os requisitos ou ações relacionados com 
a atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação aos seus efeitos, a 
biodiversidade, a proteção dos recursos 
hídricos, a notificação das doenças dos 
animais e das plantas e a inovação, no 
mínimo, conforme estabelecido no anexo I 
do presente regulamento.

c) Os requisitos ou ações relacionados com 
a atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação aos seus efeitos, as implicações 
resultantes da utilização de sementes e 
derivados de OGM, a biodiversidade, a 
proteção dos recursos hídricos, a 
notificação das doenças dos animais e das 
plantas e a inovação, no mínimo, conforme 
estabelecido no anexo I do presente 
regulamento;

Or. it

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
determinar, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 

Todavia, os Estados-Membros 
determinam, de acordo com critérios 
objetivos, as categorias de beneficiários 
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com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado.

com acesso prioritário ao sistema de 
aconselhamento agrícola. Não obstante, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
conferida prioridade aos agricultores cujo 
acesso a qualquer outro serviço de 
aconselhamento seja mais limitado, em 
particular para os agricultores que, de 
outra forma, poderiam permanecer 
excluídos e que, mais do que ninguém, 
necessitam de uma orientação 
competente, especialmente em áreas 
caracterizadas pela microfragmentação 
agrária.

Or. it

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 4 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 2 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

1. Na sequência da sua decisão que aprova 
o programa, a Comissão efetua o 
pagamento de um montante de pré-
financiamento inicial para todo o período 
de programação. O montante de pré-
financiamento representa 7 % da 
participação do FEADER no programa em 
questão. Pode ser fracionado em três 
prestações, no máximo, em função das 
disponibilidades orçamentais. A primeira 
prestação deve representar 3 % da 
contribuição do FEADER para o programa 
em causa.

Or. it
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas são destinadas a garantir 
uma informação coerente, objetiva e 
global, tanto no interior como no exterior 
da União, a fim de oferecer uma visão de 
conjunto sobre esta política.

Estas medidas são destinadas a garantir 
uma informação coerente, objetiva e 
global, tanto no interior como no exterior 
da União, a fim de oferecer uma visão de 
conjunto sobre esta política, podendo ser 
planificadas com metas específicas e para 
abordar temáticas e problemáticas 
também limitadas a âmbitos territoriais 
específicos.

Or. it

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que respeita ao pagamento por 
superfície, cada Estado-Membro determina 
a dimensão mínima das parcelas agrícolas 
que podem ser objeto de um pedido. 
Contudo, a dimensão mínima não pode 
exceder 0,3 hectares.

No que respeita ao pagamento por 
superfície, cada Estado-Membro determina 
a dimensão mínima das parcelas agrícolas 
que podem ser objeto de um pedido. 
Contudo, a dimensão mínima não pode ser 
inferior a 0,3 hectares.

Or. it

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As regras em matéria de condicionalidade 
são os requisitos legais de gestão 
estabelecidos pela legislação da União e as 

As regras em matéria de condicionalidade 
são os requisitos legais de gestão 
estabelecidos pela legislação da União e as 
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normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais estabelecidas ao 
nível nacional e enunciadas no anexo II, 
relativas aos seguintes domínios:

normas em matéria de boas condições 
agrícolas e ambientais estabelecidas ao 
nível nacional sob proposta das regiões e 
compatíveis com as especificidades 
territoriais locais; estas são enunciadas no 
anexo II, relativas aos seguintes domínios:

Or. it

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros 
definem, a nível nacional ou regional, 
normas mínimas a cumprir pelos 
beneficiários no que respeita às boas 
condições agrícolas e ambientais das terras, 
com base no anexo II, tendo em conta as 
características específicas das zonas em 
questão, nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras, a rotação 
das culturas, as práticas agrícolas e as 
estruturas agrícolas. Os Estados-Membros 
não podem definir requisitos mínimos que 
não estejam estabelecidos no anexo II.

Os Estados-Membros asseguram que todas 
superfícies agrícolas, incluindo as que já 
não sejam utilizadas para fins produtivos, 
são mantidas em boas condições agrícolas 
e ambientais. Os Estados-Membros 
definem, a nível nacional e, se oportuno, a 
nível regional com base nas avaliações 
suportadas por dados científicos, normas 
mínimas a cumprir pelos beneficiários no 
que respeita às boas condições agrícolas e 
ambientais das terras, com base no anexo 
II, tendo em conta as características 
específicas das zonas em questão, 
nomeadamente as condições 
edafoclimáticas, os sistemas de exploração 
existentes, a utilização das terras e 
definição e modificação da paisagem, 
também como consequência de graves
catástrofes naturais como inundações ou 
incêndios, a rotação das culturas, as 
práticas agrícolas e as estruturas agrícolas. 
Os Estados-Membros não podem definir 
requisitos mínimos que não estejam 
estabelecidos no anexo II.

Or. it
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reter 10% dos 
montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º.

Os Estados-Membros podem reter 10% dos 
montantes resultantes da aplicação das 
reduções e exclusões referidas no artigo 
99.º. Nos termos do presente parágrafo, os 
recursos continuam a ser da competência, 
neste caso, das regiões e podem ser 
atribuídos a intervenientes da 
infraestruturação rural.

Or. it

Justificação

Os recursos resultantes de comportamentos incumpridores por parte dos beneficiários que 
podem colocar em risco o sucesso das ações empreendidas pelas comunidades regionais a 
vários níveis, devem ser reinvestidos, de forma compatível com as prescrições de destino 
específico das entradas, com vantagem para a comunidade de referência.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produção alimentar viável, com 
incidência nos rendimentos agrícolas, na 
produtividade agrícola e na estabilidade 
dos preços;

a) Produção alimentar viável, com 
incidência nos rendimentos agrícolas, na 
produtividade agrícola, no acesso aos 
mercados, nos processos de formação e na 
estabilidade dos preços, na difusão da 
economia contratual agrícola;

Or. it
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e ações climáticas, com incidência nas 
emissões de gases com efeito de estufa, na 
biodiversidade, no solo e na água; 

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e ações climáticas, com incidência nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
taxa de difusão, produção e utilização de 
energia de fontes renováveis no setor 
agrícola e nas comunidades rurais, na 
biodiversidade, no solo e na água;

Or. it

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolvimento territorial equilibrado, 
com incidência no desenvolvimento rural, 
no crescimento e na pobreza nas zonas 
rurais.

c) Desenvolvimento territorial equilibrado 
com uma base minimamente regional, 
com incidência no desenvolvimento rural, 
no crescimento, na mobilidade social, nas 
dinâmicas demográficas, no 
despovoamento, no rendimento e na 
pobreza nas zonas rurais.

Or. it


