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28.5.2018 A8-0178/12 

Alteração  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Solicita que o sistema atual de 

cálculo dos pagamentos diretos abrangidos 

pelo primeiro pilar, em especial nos 

Estados-Membros em que o valor dos 

direitos ainda é calculado em parte com 

base em referências históricas, seja 

modernizado e substituído por um método 

de cálculo dos pagamentos a nível da UE, 

cujo elemento de base seja o apoio ao 

rendimento dos agricultores dentro de 

certos limites e que poderia aumentar 

proporcionalmente à contribuição para o 

fornecimento de bens públicos, de acordo 

com os objetivos e metas da UE até 2030, a 

fim de tornar o sistema mais simples e 

mais transparente; 

55. Solicita que o sistema atual de 

cálculo dos pagamentos diretos abrangidos 

pelo primeiro pilar seja modernizado e 

substituído por um método de cálculo dos 

pagamentos a nível da UE, cujo elemento 

de base seja o apoio ao rendimento dos 

agricultores dentro de certos limites e que 

poderia aumentar proporcionalmente à 

contribuição para o fornecimento de bens 

públicos, de acordo com os objetivos e 

metas da UE até 2030, a fim de tornar o 

sistema mais simples e mais transparente; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Alteração  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Congratula-se com o regime de 

pagamento único por superfície (RPUS), 

simples, justificado, transparente e 

facilmente exequível, aplicado com êxito 

em muitos Estados-Membros; solicita, por 

conseguinte, a conservação do RPUS 

após 2020 e propõe que seja utilizado em 

todos os Estados-Membros ou por todos 

os agricultores na UE; 

56. Solicita que a PAC reintroduza, a 

partir de 2020, o sistema de apoio 

associado, que permite ter em conta de 

forma mais eficaz a situação das 

explorações agrícolas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Alteração  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Considera que, sob reserva da 

garantia de condições de concorrência 

equitativas no mercado único, da 

prevenção de uma distorção da 

concorrência, em especial no que diz 

respeito aos produtos de base, da garantia 

da conformidade com as regras da OMC e 

de não serem comprometidos os esforços 

em prol da realização dos objetivos 

ambientais e climáticos, os pagamentos a 

título do regime de apoio associado 

voluntário devem ser mantidos, devendo 

porém só ser ativados após uma avaliação 

pela Comissão; considera que o apoio 

associado voluntário serve de instrumento 

para responder às necessidades de setores 

sensíveis e objetivos concretos 

relacionados com o ambiente, o clima ou a 

qualidade e a comercialização de produtos 

agrícolas, para incentivar práticas agrícolas 

que cumpram normas elevadas em matéria 

ambiental e de bem-estar dos animais, para 

fazer face a dificuldades específicas, 

nomeadamente as resultantes da 

desvantagem competitiva estrutural das 

regiões menos favorecidas e das regiões 

montanhosas, bem como as dificuldades 

que são de natureza mais temporária e 

resultam, por exemplo, do abandono 

progressivo do antigo regime de direitos; 

entende ainda que o apoio associado 

67. Considera que, sob reserva da 

garantia de condições de concorrência 

equitativas no mercado interno, da 

prevenção de uma distorção da 

concorrência, em especial no que diz 

respeito aos produtos de base, da garantia 

da conformidade com as regras da OMC e 

de não serem comprometidos os esforços 

em prol da realização dos objetivos 

ambientais e climáticos, os pagamentos a 

título do regime de apoio associado 

voluntário devem ser mantidos, devendo 

porém só ser ativados após notificação 

prévia da Comissão; considera que o apoio 

associado voluntário serve de instrumento 

para responder às necessidades de setores 

sensíveis e objetivos concretos 

relacionados com o ambiente, o clima ou a 

qualidade e a comercialização de produtos 

agrícolas, para incentivar práticas agrícolas 

que cumpram normas elevadas em matéria 

ambiental e de bem-estar dos animais, para 

fazer face a dificuldades específicas, 

nomeadamente as resultantes da 

desvantagem competitiva estrutural das 

regiões menos favorecidas e das regiões 

montanhosas, bem como as dificuldades 

que são de natureza mais temporária e 

resultam, por exemplo, do abandono 

progressivo do antigo regime de direitos; 

entende ainda que o apoio associado 
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voluntário é igualmente um instrumento 

para promover, no futuro, produções 

estrategicamente importantes, como as 

culturas proteaginosas, ou para compensar 

os efeitos dos acordos de comércio livre; 

salienta, além disso, que os pagamentos a 

título do apoio associado voluntário são de 

grande importância para a manutenção da 

diversificação da produção agrícola na 

União Europeia, dos postos de trabalho na 

agricultura e dos sistemas sustentáveis de 

produção; 

voluntário é igualmente um instrumento 

para promover, no futuro, produções 

estrategicamente importantes, como as 

culturas proteaginosas, ou para compensar 

os efeitos dos acordos de comércio livre; 

salienta, além disso, que os pagamentos a 

título do apoio associado voluntário são de 

grande importância para a manutenção da 

diversificação da produção agrícola na 

União Europeia, dos postos de trabalho na 

agricultura e dos sistemas sustentáveis de 

produção; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Alteração  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  78-A. Observa que o Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER), que recai no âmbito do 

segundo pilar, deve centrar-se nos seus 

próprios objetivos em matéria de 

desenvolvimento económico das 

comunidades nas zonas rurais; solicita 

que o FEADER não seja mobilizado para 

a integração de imigrantes e refugiados, 

uma vez que tal âmbito não faz parte 

integrante dos seus objetivos estruturais; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Alteração  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Considera que deve ser atribuído 

um montante mínimo do orçamento total 

disponível no segundo pilar a medidas 

agroambientais e climáticas, incluindo a 

agricultura biológica, a captação de CO2, a 

saúde dos solos, medidas de gestão 

florestal sustentáveis, o planeamento da 

gestão dos nutrientes para a proteção da 

biodiversidade e a polinização e 

diversidade genética de animais e plantas; 

salienta, neste contexto, a importância de 

manter os pagamentos a título da Natura 

2000 e garantir que estes sejam suficientes 

para servir de verdadeiro incentivo aos 

agricultores;  

97. Considera que deve ser atribuído 

um montante adequado do orçamento total 

disponível no segundo pilar a medidas 

agroambientais e climáticas, incluindo a 

agricultura biológica, a captação de CO2, a 

saúde dos solos, medidas de gestão 

florestal sustentáveis, o planeamento da 

gestão dos nutrientes para a proteção da 

biodiversidade e a polinização e 

diversidade genética de animais e plantas; 

salienta, neste contexto, a importância de 

manter os pagamentos a título da Natura 

2000 e garantir que estes sejam suficientes 

para servir de verdadeiro incentivo aos 

agricultores;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Alteração  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 140 

 

Proposta de resolução Alteração 

140. Está convicto de que, embora os 

acordos comerciais sejam benéficos para 

alguns setores agrícolas da UE e 

necessários para reforçar a posição da 

União no mercado agrícola mundial e 

beneficiar a economia da UE no seu 

conjunto, também criam uma série de 

desafios, em particular para as pequenas e 

médias explorações agrícolas e setores 

sensíveis, que devem ser tidos em conta, 

como o respeito pelas normas sanitárias, 

fitossanitárias, de bem-estar animal, 

ambientais e sociais da UE, o que exige 

coerência entre a política comercial e 

determinados objetivos da PAC e não deve 

levar ao enfraquecimento das elevadas 

normas em vigor na Europa ou colocar em 

risco os seus territórios rurais; 

140. Está convicto de que, embora os 

acordos comerciais sejam prejudiciais para 

o setor primário da agricultura na UE e 

necessários para reforçar a posição da 

União no mercado agrícola mundial e 

beneficiar a economia da UE no seu 

conjunto, também criam uma série de 

desafios, em particular para as pequenas e 

médias explorações agrícolas e setores 

sensíveis, que devem ser tidos em conta, 

como o respeito pelas normas sanitárias, 

fitossanitárias, de bem-estar animal, 

ambientais e sociais da UE, o que exige 

coerência entre a política comercial e 

determinados objetivos da PAC e não deve 

levar ao enfraquecimento das elevadas 

normas em vigor na Europa ou colocar em 

risco os seus territórios rurais; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Alteração  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 142 

 

Proposta de resolução Alteração 

142. Sublinha que a necessidade de 

mecanismos de salvaguarda reforçados 

deverá igualmente lançar luz sobre os 

debates em torno dos futuros acordos 

comerciais (Mercosul, Nova Zelândia, 

Austrália, etc.) e o respetivo impacto na 

agricultura na Europa; 

142. Sublinha que a necessidade de 

mecanismos de salvaguarda reforçados 

deverá igualmente lançar luz sobre os 

debates em torno dos futuros acordos 

comerciais (Mercosul, Nova Zelândia, 

Austrália, etc.), bem como das 

preferências comerciais concedidas a 

países terceiros (Ucrânia) e do respetivo 

impacto na agricultura na Europa; salienta, 

além disso, que esta política comercial 

constitui uma ameaça sanitária para os 

Estados-Membros; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Alteração  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 142-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  142-A. Salienta que a atual ajuda ao 

abrigo dos primeiro e segundo pilares não 

é suficiente para contrabalançar os efeitos 

negativos dos acordos de comércio livre 

no rendimento dos agricultores nos 

Estados-Membros, e solicita, por 

conseguinte, que os setores agrícolas 

sejam totalmente excluídos da negociação 

de acordos; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Alteração  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

O futuro da alimentação e da agricultura 

2018/2037(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 145 

 

Proposta de resolução Alteração 

145. Considera que as várias reformas 

da PAC, que se têm sucedido desde os 

anos 90, foram fortemente influenciadas 

pelas exigências do comércio 

internacional e pela OMC; que estas 

reformas permitiram que a 

competitividade dos produtos agrícolas e 

do setor agroalimentar europeus 

aumentasse, mas também fragilizaram 

uma grande parte do setor agrícola devido 

à instabilidade dos mercados mundiais; 

entende que, tal como sugerido na 

Comunicação da Comissão sobre o futuro 

da agricultura e do setor alimentar na 

Europa, já é tempo de nos concentrarmos 

noutros objetivos da PAC, como os que 
dizem respeito ao nível de vida dos 

agricultores ou às questões da saúde, do 

emprego, do ambiente e das alterações 

climáticas; 

145. Salienta que as várias rondas de 

negociação da OMC ainda não surtiram 

qualquer êxito no domínio da agricultura 
e só conduziram ao desmantelamento dos 

principais instrumentos da PAC; salienta 

igualmente que essas rondas não 

impediram que grandes potências 

agrícolas como os EUA adotassem 

medidas protecionistas; apela, por 

conseguinte, à União Europeia para que 

consagre mais esforços à defesa dos 

interesses dos seus agricultores e não ao    
respeito estrito dos acordos da OMC;  

Or. en 

 

 


