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6.3.2013 B7-0079/175 

Alteração  175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

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 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 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Desde os últimos anos da década de 

1960, as políticas agrícolas europeias têm 

absorvido grande parte do orçamento 

europeu para tentar responder aos desafios 

com que a Europa se têm defrontado. Não 

obstante todas estas políticas e disposições 

financeiras, continuam a aparecer novos 

desafios e uma reforma é sempre 

considerada necessária com vista a corrigir 

as distorções dessas políticas. O objetivo da 

presente reforma deve ser a segurança 

alimentar, uma atividade agrícola 

sustentável do ponto de vista económico, 

ambiental e social, um nível digno de 

rendimentos e de vida para a população 

que trabalha no setor agrícola e dos que 

vivem nas zonas rurais a um nível tal que 

permita que o setor agrícola seja viável, 

sem ter de depender da PAC após 2020 

para a sua sobrevivência. O objetivo final 

da presente reforma deve ser tornar-se num 

período de transição de uma política com 

50 anos de idade para um setor agrícola 

sustentável, acompanhado da eliminação 

progressiva da PAC e das competências 

partilhadas entre a UE e os Estados-

Membros. 
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6.3.2013 B7-0079/176 

Alteração  176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

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 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 1 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Exorta a Comissão a retirar gradualmente 

o orçamento da PAC e a avançar com 

uma proposta para os auxílios estatais no 

setor agrícola que estabeleça um limite 

para os subsídios equivalente ao nível 

atualmente atribuído no âmbito da PAC. 

Reconhece que a PAC permitiu um certo 

nível de redistribuição dos fundos entre os 

Estados-Membros, embora acredite que 

esta redistribuição possa ser feita de 

outras formas através do orçamento da 

UE; 

Or. en 

 

 


