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Alteração  72 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Jacek Protasiewicz, 

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, RóŜa Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jolanta Emilia Hibner, Jan Kozłowski, 

Lena Kolarska-Bobińska, Jan Olbrycht, Danuta Jazłowiecka, Jerzy Buzek, 
Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, 
Janusz Wojciechowski, Adam Gierek, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 

Tadeusz Zwiefka, Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, 
Wojciech Michał Olejniczak, Jarosław Leszek Wałęsa, Michał Tomasz Kamiński, 

Krzysztof Lisek, Konrad Szymański, Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, 
Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Władysław Zemke, Marek Józef Gróbarczyk, 
Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Valdemar Tomaševski, 

Ryszard Antoni Legutko, Joanna Senyszyn 
 

Relatório A7-0313/2012 
Reimer Böge, Ivailo Kalfin 
Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398– 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 27 
 

Proposta de resolução Alteração 

27. Recorda a sua posição de que, dado o 

vasto âmbito de missões, desafios e 

objetivos atribuídos à PAC, os montantes 

que lhe são consagrados no orçamento para 

2013 sejam pelo menos mantidos durante o 

próximo período de programação 

financeira; considera que a nova PAC deve 

prever uma atribuição mais efetiva e 

eficiente do seu orçamento, nomeadamente 

através de uma distribuição equitativa dos 

pagamentos diretos e das dotações para o 

desenvolvimento rural entre os 

Estados-Membros, as regiões e os 

agricultores, a fim de reduzir o atual 

desfasamento; salienta, neste contexto, o 

papel importante desempenhado pelo 

segundo pilar da PAC, o qual contribui 

significativamente para o investimento e a 

criação de emprego nas zonas rurais, para o 

reforço da eficácia e competitividade do 

setor agrícola, em particular à luz dos 

novos desafios referidos na Estratégia 

27. Recorda a sua posição de que, dado o 

vasto âmbito de missões, desafios e 

objetivos atribuídos à PAC, os montantes 

que lhe são consagrados no orçamento para 

2013 sejam pelo menos mantidos durante o 

próximo período de programação 

financeira; considera que a nova PAC deve 

prever uma atribuição mais efetiva e 

eficiente do seu orçamento, nomeadamente 

através de uma distribuição equitativa dos 

pagamentos diretos e das dotações para o 

desenvolvimento rural entre os 

Estados-Membros, as regiões e os 

agricultores; defende a ideia de 

convergência dos pagamentos diretos 

entre os Estados-Membros e no interior 

dos mesmos, a fim de reduzir o atual 

desfasamento; salienta, neste contexto, o 

papel importante desempenhado pelo 

segundo pilar da PAC, o qual contribui 

significativamente para o investimento e a 

criação de emprego nas zonas rurais, para o 
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Europa 2020, bem como para a gestão do 

ambiente e a preservação da 

biodiversidade; 

reforço da eficácia e competitividade do 

setor agrícola, em particular à luz dos 

novos desafios referidos na Estratégia 

Europa 2020, bem como para a gestão do 

ambiente e a preservação da 

biodiversidade; 

Or. en 

 

 


