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6.3.2013 B7-0079/177 

Alteração  177 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Kyriacos Triantaphyllides  

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política 

agrícola comum  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Definições Definições 

1. Para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por:  

1. Para efeitos do presente regulamento, 

entende-se por:  

a) «Agricultor»: a pessoa singular ou 

coletiva ou o grupo de pessoas singulares 

ou coletivas, qualquer que seja o estatuto 

jurídico que o direito nacional confira ao 

grupo e aos seus membros, cuja exploração 

se situa no território da União, como 

definido no artigo 52.º do Tratado da União 

Europeia em conjugação com os artigos 

349.º e 355.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e que 

exerce uma atividade agrícola;  

a) «Agricultor»: a pessoa singular ou 

coletiva ou o grupo de pessoas singulares 

ou coletivas, qualquer que seja o estatuto 

jurídico que o direito nacional confira ao 

grupo e aos seus membros, cuja exploração 

se situa no território da União, como 

definido no artigo 52.º do Tratado da União 

Europeia em conjugação com os artigos 

349.º e 355.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e que 

exerce uma atividade agrícola;  

b) «Exploração»: o conjunto das unidades 

utilizadas para atividades agrícolas e 

geridas por um agricultor, situadas no 

território do mesmo Estado-Membro;  

b) «Exploração»: o conjunto das unidades 

utilizadas para atividades agrícolas e 

geridas por um agricultor, situadas no 

território do mesmo Estado-Membro;  

c) «Atividade agrícola»:  c) «Atividade agrícola»:  

– a produção animal ou o cultivo de 

produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 

ordenha, a criação de animais e a detenção 

de animais para fins de produção,  

– a produção animal ou o cultivo de 

produtos agrícolas, incluindo a colheita, a 

ordenha, a criação de animais e a detenção 

de animais para fins de produção,  

– a manutenção da superfície agrícola  
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num estado que a torne adequada para 

pastoreio ou cultivo sem qualquer ação 

preparatória especial para além dos 

métodos e máquinas agrícolas 

tradicionais, ou 

– a realização de um mínimo de 

atividades, a estabelecer pelos 

Estados-Membros, em superfícies 

agrícolas naturalmente mantidas num 

estado adequado para pastoreio ou 

cultivo; 

 

d) «Produtos agrícolas»: os produtos 

enumerados no Anexo I do Tratado, 

excluindo os produtos da pesca, bem como 

o algodão;  

d) «Produtos agrícolas»: os produtos 

enumerados no Anexo I do Tratado, 

excluindo os produtos da pesca, bem como 

o algodão;  

e) «Superfície agrícola»: qualquer 

superfície de terras aráveis, prados 

permanentes ou culturas permanentes;  

e) «Superfície agrícola»: qualquer 

superfície de terras aráveis, prados 

permanentes ou culturas permanentes;  

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 

para produção vegetal ou as superfícies 

disponíveis para produção vegetal mas em 

pousio, incluindo as superfícies retiradas 

da produção em conformidade com os 

artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 

(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 

Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 

29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 

independentemente de estarem ou não 

ocupadas por estufas ou cobertas por 

estruturas fixas ou móveis;  

f) «Terras aráveis»: as terras cultivadas 

para produção vegetal ou as superfícies 

disponíveis para produção vegetal mas em 

pousio, incluindo as superfícies retiradas 

da produção em conformidade com os 

artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento 

(CE) n.º 1257/1999, o artigo 39.º do 

Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e o artigo 

29.º do Regulamento (UE) n.º […] [RDR], 

independentemente de estarem ou não 

ocupadas por estufas ou cobertas por 

estruturas fixas ou móveis;  

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 

rotativas, com exclusão dos prados 

permanentes, que ocupam as terras por 

cinco anos ou mais e dão origem a várias 

colheitas, incluindo os viveiros, e a 

talhadia de rotação curta;  

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 

rotativas, com exclusão dos prados 

permanentes, que ocupam as terras por 

cinco anos ou mais e dão origem a várias 

colheitas, incluindo os viveiros, e a 

talhadia de rotação curta;  

h) «Prados permanentes»: as terras 

ocupadas com erva ou outras forrageiras 

herbáceas naturais (espontâneas) ou 

cultivadas (semeadas) que não tenham sido 

incluídas no sistema de rotação da 

exploração por um período igual ou 

superior a cinco anos; pode incluir outras 

espécies adequadas para pastagem desde 

que a erva e outras forrageiras herbáceas se 

h) «Prados permanentes»: as terras 

ocupadas com erva ou outras forrageiras 

herbáceas naturais (espontâneas) ou 

cultivadas (semeadas) que não tenham sido 

incluídas no sistema de rotação da 

exploração por um período igual ou 

superior a cinco anos; pode incluir outras 

espécies adequadas para pastagem desde 

que a erva e outras forrageiras herbáceas se 
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mantenham predominantes;  mantenham predominantes;  

i) «Erva ou outras forrageiras herbáceas»: 

todas as plantas herbáceas tradicionalmente 

presentes nas pastagens naturais ou 

normalmente incluídas nas misturas de 

sementes para pastagens ou prados no 

Estado-Membro em causa (sejam ou não 

utilizados para apascentar animais);  

i) «Erva ou outras forrageiras herbáceas»: 

todas as plantas herbáceas tradicionalmente 

presentes nas pastagens naturais ou 

normalmente incluídas nas misturas de 

sementes para pastagens ou prados no 

Estado-Membro em causa (sejam ou não 

utilizados para apascentar animais);  

j) «Viveiros»: as seguintes superfícies de 

plantas lenhosas jovens, ao ar livre, 

destinadas a serem transplantadas:  

j) «Viveiros»: as seguintes superfícies de 

plantas lenhosas jovens, ao ar livre, 

destinadas a serem transplantadas:  

– viveiros vitícolas e vinhas-mães de porta-

enxertos,  

– viveiros vitícolas e vinhas-mães de porta-

enxertos,  

– viveiros de árvores de fruto e de bagas,  – viveiros de árvores de fruto e de bagas,  

– viveiros de plantas ornamentais,  – viveiros de plantas ornamentais,  

– viveiros florestais comerciais (não 

incluindo os viveiros florestais que se 

encontrem nas florestas e se destinem às 

necessidades da exploração);  

– viveiros florestais comerciais (não 

incluindo os viveiros florestais que se 

encontrem nas florestas e se destinem às 

necessidades da exploração);  

– árvores e arbustos para plantar em 

jardins, parques, bermas de estradas e 

taludes (por exemplo, plantas para sebes, 

roseiras e outros arbustos ornamentais, e 

coníferas ornamentais), bem como os 

respetivos porta-enxertos e plântulas;  

– árvores e arbustos para plantar em 

jardins, parques, bermas de estradas e 

taludes (por exemplo, plantas para sebes, 

roseiras e outros arbustos ornamentais, e 

coníferas ornamentais), bem como os 

respetivos porta-enxertos e plântulas;  

k) «Talhadia de rotação curta»: 

superfícies plantadas com espécies 

arbóreas do código NC 06029041, a 

definir pelos Estados-Membros, que 

constituem culturas lenhosas perenes 

cujas raízes ou toiças permanecem no 

solo depois do corte e dos quais surgem 

novos rebentos na estação seguinte e com 

um ciclo máximo de corte a determinar 

pelos Estados-Membros. 

 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

55.
o
 a fim de:  

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

55.
o
 a fim de:  

a) Estabelecer definições suplementares no 

que diz respeito ao acesso a apoio ao 

abrigo do presente regulamento;  

a) Estabelecer definições suplementares no 

que diz respeito ao acesso a apoio ao 

abrigo do presente regulamento;  

b) Estabelecer o quadro no âmbito do qual 

os Estados-Membros definem o mínimo de 

b) Estabelecer o quadro no âmbito do qual 

os Estados-Membros definem o mínimo de 
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atividades a realizar em superfícies 

naturalmente mantidas num estado 

adequado para pastoreio ou cultivo;  

atividades a realizar em superfícies 

naturalmente mantidas num estado 

adequado para pastoreio ou cultivo;  

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 

agricultores para serem considerados como 

tendo respeitado a obrigação de manter a 

superfície agrícola num estado adequado 

para pastoreio ou cultivo, como referido no 

n.
o
 1, alínea c);  

c) Estabelecer os critérios a respeitar pelos 

agricultores para serem considerados como 

tendo respeitado a obrigação de manter a 

superfície agrícola num estado adequado 

para pastoreio ou cultivo, como referido no 

n.
o
 1, alínea c);  

d) Estabelecer os critérios para determinar 

a predominância de erva e outras 

forrageiras herbáceas, para efeitos do n.
o
 1, 

alínea h).  

d) Estabelecer os critérios para determinar 

a predominância de erva e outras 

forrageiras herbáceas, para efeitos do n.
o
 1, 

alínea h).  

Or. pt 



 

AM\929687PT.doc  PE503.600v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0079/178 

Alteração  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política 

agrícola comum  

(COM(2011)0625/3 – 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 20 % na fração superior a  20 000 

EUR e até  50 000 EUR,  

–  de  40 % na fração superior a  200 000 

EUR e até  250 000 EUR,  

–  de  50 % 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  80 % 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. 
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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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Alteração  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 

Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política 

agrícola comum  

(COM(2011)0625/3 – 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 

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. 

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], uma 

percentagem 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. Os fundos transferidos são 

financiados a 100 % pelo orçamento da 

PAC para inverter a tendência de 

abandono rural e da atividade agrícola, 

em especial a agricultura amiga do 

ambiente, de acordo com as prioridades 

de desenvolvimento rural (4) e (5) 

previstas no artigo 5 º do Regulamento 

(UE) nº [...] [RDR]. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Alteração  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  

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 mandato de negociações interinstitucionais relativas às regras para 

os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política 

agrícola comum  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 22.°-A 

 
Convergência do valor dos direitos ao 

pagamento entre Estados-Membros 

 
1. Até ao final do período de vigência do 

Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 

é assegurada uma distribuição equitativa 

do apoio direto em toda a União, 

garantindo uma convergência integral 

dos apoios diretos ao rendimento dos 

agricultores entre os diferentes 

Estados-Membros. 

 
2. Tendo em vista o objetivo de 

convergência referido no n.º 1, a 

Comissão apresenta até ao final do 

primeiro semestre de 2013 uma proposta 

de método e de calendário para a 

efetivação deste objetivo. Essa proposta 

deve prever níveis intermédios de 

convergência ao nível dos pagamentos por 

hectare, até à convergência integral, a 

alcançar na data referida. 

 
3. A convergência referida nos n.º 1 e 2 é 

financiada proporcionalmente por todos 

os Estados-Membros cujo nível de 

pagamentos diretos seja superior à média 
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da União. 

 4. A convergência referida no n.º 1 é feita 

sem prejuízo da devida consideração das 

diferenças existentes em termos de níveis 

salariais e de custos dos fatores de 

produção nos diferentes 

Estados-Membros. Na proposta referida 

no n.º 2, a Comissão deve ter em conta 

estas diferenças. 

Or. pt 

 

 

 


