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6.3.2013 B7-0081/143 

Alteração  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea m-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (m-A) «Agrossilvicultura»: um sistema de 

produção que combina árvores e plantas 

cultivadas ou pastagens no interior ou nas 

orlas das mesmas parcelas; 

Or. en 



 

AM\929544PT.doc  PE503.602v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.3.2013 B7-0081/144 

Alteração  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Marit Paulsen 

em nome do Grupo ALDE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Agro-ambiente–clima  Agro-ambiente–clima  

1. Os Estados-Membros concedem apoio 

ao abrigo desta medida no conjunto dos 

respetivos territórios, de acordo com as 

suas necessidades e prioridades nacionais, 

regionais ou locais específicas. A inclusão 

desta medida nos programas de 

desenvolvimento rural é obrigatória.  

1. Os Estados-Membros concedem apoio 

ao abrigo desta medida no conjunto dos 

respetivos territórios, de acordo com as 

suas necessidades e prioridades nacionais, 

regionais ou locais específicas. Esta 

medida visa a preservação e a promoção 

das alterações necessárias nas práticas 

agrícolas que deem um contributo positivo 

ao ambiente e ao clima. A sua inclusão 

nos programas de desenvolvimento rural é 

obrigatória.  

2. Os pagamentos ligados ao agro-

ambiente e ao clima são concedidos aos 

agricultores, agrupamentos de agricultores 

ou agrupamentos de agricultores e outros 

gestores de terras que empreendam, a título 

voluntário, operações que consistam num 

ou mais compromissos ligados ao agro-

ambiente e ao clima em terras agrícolas. 

Quando o cumprimento dos objetivos 

2. Os pagamentos ligados ao agroambiente 

e ao clima são concedidos aos agricultores, 

agrupamentos de agricultores ou 

agrupamentos de agricultores e outros 

gestores de terras que empreendam, a título 

voluntário, operações que consistam num 

ou mais compromissos ligados ao agro-

ambiente e ao clima em terras agrícolas ou 

aráveis. Os programas agroambientais 
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ambientais o justifique, estes pagamentos 

podem ser concedidos a outros gestores de 

terras ou grupos de outros gestores de 

terras.  

visam exemplos de boas práticas (segundo 

o «princípio do precursor»), incluindo as 

relacionadas com a gestão dos solos, a 

gestão dos recursos hídricos, a 

biodiversidade, a reciclagem de nutrientes 

e a manutenção do ecossistema, e dão 

prioridade ao investimento nessas 

técnicas. Os programas visam a difusão 

das boas práticas em todo o território 

abrangido pelo programa. Os projetos 

climatológicos podem visar o 

melhoramento do desempenho em matéria 

de redução dos gases com efeito de estufa 

de toda a exploração ou sistema agrícola. 

Quando o cumprimento dos objetivos 

ambientais o justifique, estes pagamentos 

podem ser concedidos a outros gestores de 

terras ou grupos de outros gestores de 

terras.  

3. Os pagamentos ligados ao agro-

ambiente e ao clima abrangem apenas os 

compromissos que ultrapassem as normas 

obrigatórias pertinentes estabelecidas em 

conformidade com o título VI, capítulo I, 

do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e 

outras obrigações pertinentes estabelecidas 

no título III, capítulo 2, do Regulamento 

(UE) n.º DP/2012, os requisitos mínimos 

relativos à utilização de adubos e produtos 

fitossanitários e outros requisitos 

obrigatórios pertinentes estabelecidos na 

legislação nacional. Todos estes requisitos 

obrigatórios são identificados no programa.  

3. Os pagamentos ligados ao agro-

ambiente e ao clima abrangem apenas os 

compromissos que ultrapassem as normas 

obrigatórias pertinentes estabelecidas em 

conformidade com o título VI, capítulo I, 

do Regulamento (UE) n.º HR/2012 e todas 

as obrigações pertinentes estabelecidas no 

título III, capítulo 2, do Regulamento (UE) 

n.º DP/2012, os requisitos mínimos 

relativos à utilização de adubos e produtos 

fitossanitários e outros requisitos 

obrigatórios pertinentes estabelecidos na 

legislação nacional. Todos estes requisitos 

obrigatórios são identificados no programa.  

4. Os Estados-Membros procuram 

providenciar às pessoas que empreendam a 

realização de operações no âmbito desta 

medida os conhecimentos e as informações 

necessárias para as executar, 

nomeadamente sob a forma de 

aconselhamento especializado relacionado 

com os compromissos e/ou condicionando 

o apoio no âmbito desta medida a uma 

formação adequada. 

4. Os Estados-Membros procuram 

providenciar às pessoas que empreendam a 

realização de operações no âmbito desta 

medida os conhecimentos e as informações 

necessárias para as executar, 

nomeadamente sob a forma de 

aconselhamento especializado relacionado 

com os compromissos e/ou condicionando 

o apoio no âmbito desta medida a uma 

formação adequada.  

5.  Os compromissos no âmbito desta 

medida são assumidos durante um período 

de cinco a sete anos. Contudo, se 

5.  Os compromissos no âmbito desta 

medida são assumidos durante um período 

de cinco a sete anos. Contudo, se 
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necessário, a fim de obter ou manter os 

benefícios ambientais pretendidos, os 

Estados-Membros podem fixar um período 

mais longo nos seus programas de 

desenvolvimento rural para determinados 

tipos de compromissos, nomeadamente 

prevendo a sua prorrogação anual após o 

termo do período inicial.  

necessário, a fim de obter ou manter os 

benefícios ambientais pretendidos, os 

Estados-Membros podem fixar um período 

mais longo nos seus programas de 

desenvolvimento rural para determinados 

tipos de compromissos, nomeadamente 

prevendo a sua prorrogação anual após o 

termo do período inicial. No caso dos 

novos compromissos surgidos na 

sequência direta do compromisso inicial, 

os Estados-Membros podem prever um 

período mais curto nos seus programas de 

desenvolvimento rural. 

6. Os pagamentos são concedidos 

anualmente e compensam os beneficiários, 

total ou parcialmente, pelos custos 

adicionais e a perda de rendimentos 

resultantes dos compromissos assumidos. 

Se necessário, podem também abranger os 

custos de transação até ao máximo de 20 % 

do prémio pago pelos compromissos 

ligados ao agro-ambiente e ao clima. Caso 

os compromissos sejam assumidos por 

agrupamentos de agricultores, o nível 

máximo eleva-se a 30 %.  

6. Os pagamentos são concedidos 

anualmente e compensam os beneficiários, 

total ou parcialmente, pelos custos 

adicionais e a perda de rendimentos 

resultantes dos compromissos assumidos. 

Se necessário, podem também abranger os 

custos de transação até ao máximo de 20 % 

do prémio pago pelos compromissos 

ligados ao agro-ambiente e ao clima. Caso 

os compromissos resultem de uma ação 

coletiva, o nível máximo eleva-se a 30 %.  

 Não será concedido apoio do FEADER 

aos compromissos referidos no título III, 

capítulo 2, do Regulamento (UE) n.º 

DP/2012. 

 6-A. Em casos devidamente justificados, 

em matéria de operações relativas à 

conservação ambiental, os 

Estados-Membros podem, em derrogação 

do n.º 6, conceder um apoio fixo ou sob a 

forma de pagamento único por unidade 

nos casos de compromissos de renúncia à 

utilização comercial das áreas. Esse apoio 

é calculado com base nos custos 

adicionais suportados e na perda de 

rendimentos. 

7. Sempre que necessário para assegurar a 

aplicação eficaz da medida, os Estados-

Membros podem recorrer ao procedimento 

referido no artigo 49.º, n.º 3, para a seleção 

dos beneficiários.  

7. Sempre que necessário para assegurar a 

aplicação eficaz da medida, os Estados-

Membros podem recorrer ao procedimento 

referido no artigo 49.º, n.º 3, para a seleção 

dos beneficiários.  
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8. O apoio é limitado aos montantes 

máximos fixados no anexo I.  

8. O apoio é limitado aos montantes 

máximos fixados no anexo I.  

Não pode ser concedido apoio no âmbito 

desta medida para compromissos 

abrangidos pela medida relativa à 

agricultura biológica.  

Não pode ser concedido apoio no âmbito 

desta medida para compromissos 

abrangidos pela medida relativa à 

agricultura biológica.  

9. Pode ser concedido apoio para a 

conservação dos recursos genéticos na 

agricultura relativamente a operações não 

abrangidas pelas disposições dos n.
os
 1 a 8.  

9. Pode ser concedido apoio para a 

conservação e para a utilização e 

desenvolvimento sustentáveis dos recursos 

genéticos na agricultura relativamente a 

operações não abrangidas pelas disposições 

dos n.
os
 1 a 8.  

10. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 

anual dos compromissos após o período 

inicial da operação, às condições aplicáveis 

aos compromissos respeitantes à 

extensificação da produção animal ou a 

uma gestão diferente dessa produção, à 

limitação da utilização de adubos, produtos 

fitossanitários ou outros fatores de 

produção, à criação de raças locais em 

risco de abandono ou à preservação dos 

recursos fitogenéticos, bem como à 

definição das operações elegíveis ao abrigo 

do n.º 9.  

10. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 90.º, no respeitante à prorrogação 

anual dos compromissos após o período 

inicial da operação, às condições aplicáveis 

aos compromissos respeitantes à 

extensificação da produção animal ou a 

uma gestão diferente dessa produção, à 

limitação da utilização de adubos, produtos 

fitossanitários ou outros fatores de 

produção, à criação de raças locais em 

risco de abandono ou à preservação dos 

recursos fitogenéticos, bem como à 

definição das operações elegíveis ao abrigo 

do n.º 9.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Alteração  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O apoio é concedido apenas 

relativamente a compromissos que 

ultrapassem as normas obrigatórias 

pertinentes estabelecidas em conformidade 

com o título VI, capítulo I, do 

Regulamento (UE) n.º HR/2012, aos 

requisitos mínimos relativos à utilização de 

adubos e produtos fitossanitários e outros 

requisitos obrigatórios pertinentes 

estabelecidos na legislação nacional. Todos 

estes requisitos são identificados no 

programa. 

2. O apoio é concedido apenas 

relativamente a compromissos que 

ultrapassem as normas obrigatórias 

pertinentes estabelecidas em conformidade 

com o título VI, capítulo I, do 

Regulamento (UE) n.º HR/2012, às 

obrigações pertinentes estabelecidas no 

título III, capítulo 2, do Regulamento 

(UE) n.º DP/2001, aos requisitos mínimos 

relativos à utilização de adubos e produtos 

fitossanitários e outros requisitos 

obrigatórios pertinentes estabelecidos na 

legislação nacional. Todos estes requisitos 

são identificados no programa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Alteração  146 

Luis Manuel Capoulas Santos 

em nome do Grupo S&D 

Alyn Smith 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-0081/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O apoio aos agricultores ligado às 

Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 

concedido apenas em relação às 

desvantagens resultantes dos requisitos que 

vão além das boas condições agrícolas e 

ambientais previstas no artigo 94.º e no 

anexo II do Regulamento (UE) n.º 

HR/2012 do Conselho. 

3. O apoio aos agricultores ligado às 

Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE é 

concedido apenas em relação às 

desvantagens resultantes dos requisitos que 

vão além das boas condições agrícolas e 

ambientais previstas no artigo 94.º e no 

anexo II do Regulamento (UE) n.º 

HR/2012 do Conselho e às obrigações 

pertinentes estabelecidas no título III, 

capítulo II, do Regulamento (UE) n.º 

DP/2012. Podem ser previstas disposições 

específicas no programa de 

desenvolvimento rural para os casos em 

que essas obrigações sejam incompatíveis, 

na exploração em causa, com os objetivos 

das referidas diretivas. 

Or. en 

 

 


