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6.3.2013 B7-0079/165 

Alteração  165 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 

(15) A distribuição de apoio direto ao 
rendimento pelos agricultores 
caracteriza-se pela atribuição de montantes 
desproporcionados de pagamentos a um 
número bastante reduzido de grandes 
beneficiários. Dadas as economias de 
escala, os grandes beneficiários não 
carecem do mesmo nível unitário de ajuda 
para que o objetivo de apoio ao rendimento 
seja eficientemente atingido. Além disso, o 
seu potencial de adaptação permite-lhes 
mais facilmente operar com níveis 
unitários de ajuda inferiores. Por 
conseguinte, é justo introduzir um sistema 
para grandes beneficiários em que o nível 
de apoio é gradualmente reduzido e sujeito 
a um limite máximo, com o intuito de 
melhorar a distribuição de pagamentos 
pelos agricultores. Esse sistema deve, no 
entanto, ter em conta a intensidade do 
trabalho assalariado, a fim de evitar efeitos 
desproporcionados nas grandes 
explorações com muitos trabalhadores. 
Importa que esses níveis máximos não se 
apliquem aos pagamentos concedidos por 
práticas agrícolas benéficas para o clima e 
o ambiente, pois tal poderia resultar numa 
diminuição dos objetivos benéficos 
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prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de projetos 
com um contributo significativo para a 

inovação, ao abrigo do Regulamento (UE) 

n.º […] do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de  …, relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER)
15
 [RDR]. 

prosseguidos pelas mesmas. Com vista a 
uma limitação efetiva, os Estados-
Membros devem estabelecer certos 
critérios a fim de evitar operações abusivas 
de agricultores que procurem furtar-se aos 
seus efeitos. O produto da redução e 
limitação dos pagamentos aos grandes 
beneficiários deve permanecer nos 
Estados-Membros em que foi gerado e ser 
utilizado para o financiamento de 
mecanismos públicos destinados a fixar 

preços agrícolas estáveis e 

remuneradores. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Alteração  166 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 27 

 
Texto da Comissão Alteração 

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de 
diversificação das culturas sejam aplicadas 
de forma proporcionada e não 
discriminatória e resultem numa maior 
proteção do ambiente, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado a fim de estabelecer a definição de 
«cultura» e regras relativas à aplicação da 
medida. 

(27) Com o intuito de assegurar que as 
obrigações associadas à medida de rotação 
das culturas sejam aplicadas de forma 
proporcionada e não discriminatória e 
resultem numa maior proteção do 
ambiente, deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado a fim de 
estabelecer a definição de «cultura» e 
regras relativas à aplicação da medida. 
(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Alteração  167 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 4 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 f-A) «Rotação de culturas»: o cultivo de 

pelo menos quatro culturas diferentes, 

incluindo uma cultura de leguminosas; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Alteração  168 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) As suas atividades agrícolas 

representam somente uma parte 

insignificante do conjunto das suas 

atividades económicas, ou a sua atividade 

principal ou objeto social não 

corresponde ao exercício de uma 

atividade agrícola; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Alteração  169 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

Redução progressiva e limitação do 
pagamento  

Redução progressiva e limitação do 
pagamento  

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:  

1. O montante dos pagamentos diretos a 
conceder a um agricultor ao abrigo do 
presente regulamento num dado ano civil é 
reduzido do seguinte modo:  

– de 20 % na fração superior a 150 000 
EUR e até 200 000 EUR,  

– de 10 % na fração superior a 25 000 
EUR e até 50 000 EUR,  

– de 40 % na fração superior a 200 000 
EUR e até 250 000 EUR,  

– de 20 % na fração superior a 50 000 
EUR e até 75 000 EUR,  

– de 70 % na fração superior a 250 000 
EUR e até 300 000 EUR,  

– de 50 % na fração superior a 75 000 
EUR e até 100 000 EUR,  

– de 100 % na fração superior a 300 000 
EUR.  

– de 100 % na fração superior a 100 000 
EUR.  

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.  

2. O montante referido no nº 1 é calculado 
subtraindo os salários efetivamente pagos e 
declarados pelo agricultor no ano anterior, 
incluindo os impostos e as contribuições 
sociais relacionadas com o emprego, do 
montante total dos pagamentos diretos 
inicialmente devidos ao agricultor, não 
tendo em conta os pagamentos a conceder 
em conformidade com o título III, capítulo 
2, do presente regulamento.  
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3. Os Estados-Membros velam por que não 
seja efetuado qualquer pagamento aos 
agricultores em relação aos quais se prove 
que, a partir da data de publicação da 
proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do presente 
artigo.  

3. Os Estados-Membros velam por que não 
seja efetuado qualquer pagamento aos 
agricultores em relação aos quais se prove 
que, a partir da data de publicação da 
proposta do presente regulamento pela 
Comissão, criaram artificialmente as 
condições para evitar os efeitos do presente 
artigo.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Alteração  170 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 29 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) As suas atividades agrícolas 

representam somente uma parte 

insignificante do conjunto das suas 

atividades económicas, ou a sua atividade 

principal ou objeto social não 

corresponde ao exercício de uma 

atividade agrícola; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Alteração  171 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

Regras gerais  Regras gerais  

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores 
que tenham direito a um pagamento ao 
abrigo do regime de pagamento de base 
referido no capítulo 1.  

1. Os Estados-Membros concedem um 
pagamento anual aos jovens agricultores e 
aos novos agricultores que tenham direito 
a um pagamento ao abrigo do regime de 
pagamento de base referido no capítulo 1.  

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores»:  

2. Para efeitos do presente capítulo, 
entende-se por «jovens agricultores e 
novos agricultores»:  

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.o, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e  

a) As pessoas singulares que se instalam 
pela primeira vez numa exploração 
agrícola na qualidade de responsáveis da 
exploração ou se instalaram já como tal no 
período de cinco anos anterior à primeira 
apresentação de um pedido para o regime 
de pagamento de base, como referido no 
artigo 73.o, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…] [RHZ]; e  

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).  

b) Que têm menos de 40 anos de idade no 
momento da apresentação do pedido 
referido na alínea a).  

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.o e de quaisquer reduções 

3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 
financeira, da redução progressiva e da 
limitação, das reduções lineares a que se 
refere o artigo 7.o e de quaisquer reduções 



 

AM\929550PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.° do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 do presente 
artigo é concedido anualmente pós ativação 
dos direitos ao pagamento pelo agricultor.  

e exclusões impostas nos termos do artigo 
65.° do Regulamento (UE) n.º […] [RHZ], 
o pagamento referido no n.º 1 do presente 
artigo é concedido anualmente pós ativação 
dos direitos ao pagamento pelo agricultor.  

4. O pagamento referido no n.º 1 é 
concedido por agricultor, durante um 
período de, no máximo, cinco anos. Esse 
período é diminuído do número de anos 
decorridos entre a instalação e a primeira 
apresentação do pedido referido no n.º 2, 
alínea a).  

4. O pagamento referido no n.º 1 é 
concedido por agricultor, durante um 
período de, no máximo, cinco anos. Esse 
período é diminuído do número de anos 
decorridos entre a instalação e a primeira 
apresentação do pedido referido no n.º 2, 
alínea a).  

5.  5.  

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.  

Os Estados-Membros calculam anualmente 
o montante do pagamento referido no n.º 1 
multiplicando um valor correspondente a 
25 % do valor médio dos direitos ao 
pagamento detidos pelo agricultor pelo 
número de direitos que tenha ativado em 
conformidade com o artigo 26.º, n.º 1.  

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:  

Na aplicação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros respeitam os seguintes 
limites máximos do número de direitos ao 
pagamento ativados que devem ser tidos 
em conta:  

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações agrícolas, 
fixada no anexo VI, é inferior ou igual a 25 
hectares,  um máximo de 25;  

a) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações agrícolas, 
fixada no anexo VI, é inferior ou igual a 25 
hectares,  um máximo de 25;  

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações agrícolas, 
fixada no anexo VI, é superior a 25 
hectares, um limite máximo não inferior a 
25 nem superior a essa dimensão média.   

b) Nos Estados-Membros em que a 
dimensão média das explorações agrícolas, 
fixada no anexo VI, é superior a 25 
hectares, um limite máximo não inferior a 
25 nem superior a essa dimensão média.   

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito às condições em 
que uma pessoa coletiva pode ser 
considerada elegível para o pagamento a 
que se refere o n.º 1, em especial no que 
concerne a aplicação do limite de idade 
fixado no n.º 2, alínea b), a uma ou mais 
pessoas singulares que participam na 
pessoa coletiva.  

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito às condições em 
que uma pessoa coletiva pode ser 
considerada elegível para o pagamento a 
que se refere o n.º 1, em especial no que 
concerne a aplicação do limite de idade 
fixado no n.º 2, alínea b), a uma ou mais 
pessoas singulares que participam na 
pessoa coletiva.  
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Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Alteração  172 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

Regras gerais  Regras gerais  

1.  1.  

Os Estados-Membros podem conceder 
apoio associado aos agricultores nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo.  

Os Estados-Membros podem conceder 
apoio associado aos agricultores nas 
condições estabelecidas no presente 
capítulo.  

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória, frutas e produtos hortícolas e 
talhadia de rotação curta.  

O apoio associado pode ser concedido aos 
seguintes setores e produções: cereais, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
para grão, linho, cânhamo, arroz, frutos de 
casca rija, batata para fécula, leite e 
produtos lácteos, sementes, carne de ovino 
e de caprino, carne de bovino, azeite, 
bichos-da-seda, forragens secas, lúpulo, 
beterraba sacarina, cana-de-açúcar e 
chicória e frutas e produtos hortícolas.  

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.  

2. O apoio associado só pode ser concedido 
a setores ou regiões de um Estado-Membro 
em que tipos específicos de agricultura ou 
setores agrícolas específicos enfrentam 
certas dificuldades e são especialmente 
importantes por motivos económicos e/ou 
sociais e/ou ambientais.  

3. Em derrogação do n.º 2, o apoio 3. Em derrogação do n.º 2, o apoio 
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associado pode igualmente ser concedido a 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.o, quarto parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.° 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento.  

associado pode igualmente ser concedido a 
agricultores que, em 31 de dezembro de 
2013, detinham direitos ao pagamento 
concedidos em conformidade com o título 
III, capítulo 3, secção 2, e o artigo 71.º-M 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e com 
os artigos 60.º e 65.o, quarto parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.° 73/2009 e não 
dispõem de hectares elegíveis para a 
ativação de direitos ao pagamento a título 
do regime de pagamento de base referido 
no título III, capítulo 1, do presente 
regulamento.  

4.  O apoio associado só pode ser 
concedido na medida necessária para criar 
um incentivo à manutenção dos níveis de 
produção atuais nas regiões em causa.  

4.  O apoio associado só pode ser 
concedido na medida necessária para criar 
um incentivo à manutenção dos níveis de 
produção e de emprego agrícola atuais nas 
regiões em causa.  

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos definidos e baseados 
em superfícies e rendimentos fixos ou num 
número fixo de animais.  

5. O apoio associado tem a forma de um 
pagamento anual e é concedido dentro de 
limites quantitativos definidos e baseados 
em superfícies e rendimentos fixos ou num 
número fixo de animais.  

6. Qualquer apoio associado concedido nos 
termos do presente artigo deve ser coerente 
com as outras medidas e políticas da 
União.  

6. Qualquer apoio associado concedido nos 
termos do presente artigo deve ser coerente 
com as outras medidas e políticas da 
União.  

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito:  

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
55.º no que diz respeito:  

a) Às condições de concessão do apoio 
referido na presente capítulo;  

a) Às condições de concessão do apoio 
referido na presente capítulo;  

b) Às regras sobre a coerência com outras 
medidas da União e sobre o cúmulo de 
apoio.  

b) Às regras sobre a coerência com outras 
medidas da União e sobre o cúmulo de 
apoio.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Alteração  173 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 47-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 47.°-A 

 Regras gerais do apoio às pequenas 

explorações agrícolas 

 1. Os Estados-Membros concedem um 

pagamento anual às pequenas 

explorações agrícolas e aos pequenos 

agricultores que tenham direito a um 

pagamento ao abrigo do regime de 

pagamento de base referido no capítulo 1. 

 2. Para efeitos do presente capítulo, 

pequenas explorações agrícolas ou 

pequenos agricultores são explorações 

cuja dimensão é definida pelos 

Estados-Membros. Os critérios de 

definição são especificados nos atos 

delegados à Comissão. 

 3. Sem prejuízo da aplicação da disciplina 

financeira, da redução e da limitação 

progressiva, das reduções lineares 

previstas no artigo 7.º e de quaisquer 

reduções e exclusões impostas nos termos 

do artigo 65.º do Regulamento (UE) 

n.º […] [RHZ], o pagamento referido no 

n.º 1 do presente artigo é concedido 

anualmente após a ativação dos direitos 



 

AM\929550PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

ao pagamento pelo agricultor. 

 4. Os Estados-Membros definem o 

montante referido no n.º 1, no limite das 

disposições financeiras previstas no 

artigo 51.º, n.º 2 do presente regulamento. 

 5. Os agricultores que recebam um 

pagamento a título de ajuda às pequenas 

explorações agrícolas e aos pequenos 

agricultores podem participar no 

subprograma temático referido no 

artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento 

relativo ao desenvolvimento rural, terceiro 

parágrafo. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Alteração  174 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
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 ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da 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 51 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Se o montante total dos pagamentos 
devidos ao abrigo do regime dos pequenos 
agricultores for superior a 10 % do limite 

máximo nacional anual fixado no anexo 

II, os Estados-Membros aplicam uma 
redução linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar essa percentagem. 

2. Os pagamentos devidos ao abrigo do 
regime das explorações agrícolas de muito 
pequena dimensão e dos pagamentos a 

título de ajuda às pequenas explorações 

agrícolas são prioritários, sendo que os 
Estados-Membros aplicam uma redução 
linear dos montantes a pagar em 
conformidade com o presente título, a fim 
de respeitar o limite anual fixado no 
anexo II. 

Or. fr 

 
 


