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6.3.2013 B7-0079/99 

Alteração  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach e outros 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 43 

 

Texto da Comissão Alteração 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 

desenvolvimento rural, é conveniente dar 

aos Estados-Membros a possibilidade de 

transferir fundos do respetivo limite 

máximo de pagamentos diretos para o seu 

apoio afetado ao desenvolvimento rural. 

Simultaneamente, aos Estados-Membros 

em que o nível do apoio direto permanece 

inferior a 90 % da média do nível de apoio 

da União deve ser dada a possibilidade de 

transferir fundos do seu apoio afetado ao 

desenvolvimento rural para o respetivo 

limite máximo de pagamentos diretos. 

Tais opções devem ser feitas, dentro de 

certos limites, uma só vez e para todo o 

período de aplicação do presente 

regulamento. 

(43) Com vista a reforçar a sua política de 

desenvolvimento rural, é conveniente dar 

aos Estados-Membros a possibilidade de 

transferir fundos do respetivo limite 

máximo de pagamentos diretos para o seu 

apoio afetado ao desenvolvimento rural. 

Todos os Estados-Membros devem poder 

aumentar essa transferência num 

montante proporcional aos fundos não 

utilizados na «ecologização», de modo a 

dar um apoio adicional a medidas 

agroambientais e climáticas. Tal opção 

deve ser feita, dentro de certos limites, uma 

só vez e para todo o período de aplicação 

do presente regulamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Alteração  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach e outros 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 

Estados-Membros podem decidir afetar, a 

título de apoio suplementar, a medidas do 

âmbito da programação do 

desenvolvimento rural financiada pelo 

FEADER, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 

10 % dos seus limites máximos nacionais 

anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 

fixados no anexo II do presente 

regulamento. Em consequência, o 

montante correspondente deixa de estar 

disponível para a concessão de pagamentos 

diretos. 

1. Antes de 1 de agosto de 2013, os 

Estados-Membros podem decidir afetar, a 

título de apoio suplementar, a medidas do 

âmbito da programação do 

desenvolvimento rural financiada pelo 

FEADER, em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º […] [RDR], até 

20 % dos seus limites máximos nacionais 

anuais para os anos civis de 2014 a 2019, 

fixados no anexo II do presente 

regulamento. Em consequência, o 

montante correspondente deixa de estar 

disponível para a concessão de pagamentos 

diretos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Alteração  101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach e outros 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os fundos transferidos a título de apoio 

suplementar a medidas no âmbito da 

programação do desenvolvimento rural 

em conformidade com o primeiro 

parágrafo não são objeto de 

cofinanciamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Alteração  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach e outros 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de 1 de agosto de 2013, a 

Bulgária, a Estónia, a Finlândia, a 

Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, 

a Roménia, a Eslováquia, Espanha, a 

Suécia e o Reino Unido podem decidir 

afectar a pagamentos directos ao abrigo 

do presente regulamento até 5 % do 

montante afectado ao apoio a medidas do 

âmbito da programação do 

desenvolvimento rural financiada pelo 

FEADER no período 2015–2020, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º […] [RDR]. Em consequência, o 

montante correspondente deixa de estar 

disponível para medidas de apoio ao 

abrigo da programação do 

desenvolvimento rural. 

Suprimido 

A decisão a que se refere o primeiro 

parágrafo é notificada à Comissão até à 

data referida nesse parágrafo. 

 

A percentagem notificada em 

conformidade com o segundo parágrafo é 

a mesma para os anos a que se refere o 

primeiro parágrafo. 

 

Or. en 


